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Indledning 

Kartoflens sortbensyge er en baktcriose, der meddeles iagt
taget i så godt som alle kartofleldyrkende lande. Hos kar
tofler kan den fremkalde en mere eller mindre våd forrådnelse 
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af stængelvæv, der farves brunsort eller sort, nål' ilt har adgang til 
såret. 

Ifølge Leach (1930) og Hellmers & Dowson (1953) m. fl. for
årsages sygdommen af forskellige varieteter af en art vådforråd
nende organismer, som Hellmers & Dowson refererer til som 
Bacterium carotovorum (L. R. Jones) Lehmann og Neumann, og 
som varieteter af denne art henfører de Erwinia aroidea, E. atro
septica og E. carotovora, der af andre er opstillet som selvstæn
dige arter. Om navngivning iøvrigt og hvilke varieteter, der kan 
fremkalde sortbensyge hos kartofler, kan henvises til Hellmers & 
Dawsons afhandling fra 1953 og afhandlinger, de har refereret til. 

B. cal'OtoV01'l1m er i stand til at nedbryde pektin og kan derfor 
opløse midtlamellen. Foruden at forårsage sortbensyge er den 
årsag til vådforrådnelse hos knolde i marken og hos knolde 
under opbevaring samt vådforrådnelse hos en del andre plante
arter, hlandt andre gulerod, turnips m. fl. (Harding & Morse (1909) 
m. fl.). 

Næsten alle, der har beskæftiget sig med problemer om sort
bensyge, har iagttaget, at forskellige kartoffelsorter ikke har samme 
modstandsevne for angreb af sortbensbakterier. En sortsforskel 
må alene forventes, fordi sorterne ikke reagerer ens overfor mindre 
gode opbevaringsforhold. At forskellen i modstandsevne er af
hamgig af forskellige forhold, viser de resultater, som forskellige 
forskere har opnået. Således fandt Harrison (1907), at knoldene 
hos mange sorter, der viste resistens i marken, var forholdsvis 
følsomme, når de udsattes for kunstig podning, og Kotila og 
eoons (1925), at en sort, som Morse (1917) havde fundet meget 
resistent i Maine, ikke var særlig resistent ved deres mark- og 
laboratorieforsøg i Michigan. 

Om årsagen til forskelle i modstandsevne er der fremsat for
skellige formodninger. Stapp & Harlwich (1956) mener, at midt
lamellens struktur er hovedansvarlig for modtagelighed for eller 
modstandsevne mod Erwinia phylopthora (= E. alroseptica). Ved 
de podningsforsøg, Leach (Hl;n) udførte på karto!Ielknolde, 
skyldtes manglende udvikling af sygdommen dannelse af sår
kork, der havde udelukket bakterierne og hindret yderligere ned
bl·ydning. 

På kartofl'elplanter, der var angrebne af sortbensyge, iagttog 
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Artschwager (1920) en forøgelse af stærkt forveddet ledningsvæv 
og en omdannelse af parenkymceller til stærkt forveddede celler. 
Bacleriwn xanthoc1!lOrl1l11, der efter Schusler's (1913) erfaringer 
kan forårsage vådforrådnelse hos kartoffelknolde og sortbensyge 
hos hestebønne, men ikke sortbensyge på kartolIelstængler, 
podede Schuster på kartofIelknolde og fandt, at kartolIclvæv fra 
de syge steder, selv efter opvarmning til 60°, havde en giftvirkning 
på cellerne i tynde kartoffelskiver. Giftstofl'et diffunderede hur
tigere end bakterierne trængte frem, og i væv uden bakterier var 
det i stand til at forårsage en løsning af protoplasmaet, der 40 
minutter efter, at vævet var kommet i berøring m<:,d saften, lå 
som mørkebrune klulTlper i midten af cellerne. 

Kotila og eoons (1925) har iagttaget, at sortbensbakterier ud
skiller stoffer, der har indflydelse på cellernes vækst. De podede 
tynde kartolIelskiver på overfladen med et meget tyndt lag bakte
riekultur, og i stedet for at fremkalde en creamagtig bakterievækst, 
som det sker ved kraftigere podning, viste kartoffelvævet en kraf
tig vorteagtig eller ødemlignende vækst. Ved mikroskopiske under
søgelser viste det sig, at cellerne i det hævede væv var meget 
store og indeholdt få stiyelseskorn. Kotila & eoans forklarer dette 
fænomen som et resultat af bakteriernes og deres produkters 
virkning på cellerne. 

Forbindelsen med parenkymvæv, der er angrebet af sortbens
bakterier, afskæres ofte ved, at kartoffelknoldens sunde væv 
danner sårkork (Leach, 1931). Sygdommen bliver således af
skåret fra at trænge videre ind i væyet måske undtagen i led
ningsstrengene, der ikke kan danne sårkork, men som ifølge 
Artschwager (1927) kan blokeres af gummi. Eventuelle bakterier 
i ledningsstrengene vil ifølge l-each bryde ud, så snart de kommer 
bag sårkorken og ind i parenkymvævet, hvor der igen dannes 
sårkork, sålænge knoldenes evne til dannelse af sår kork ikke er 
nedsat. Leach mener, at bakterierne kan spredes gennem led
ningsstrengene fra læggeknoldene til alle dele af planten og fra 
planten til nydannede knolde. 

Leach har endvidere iagttaget, at kunstig podning i parenkym
vævet synes at være forholdsvis ineffektivt til at fremkalde syg
dommen, med mindre den hjælpes ved et eller andet middel, der 
hindrer sårkorkdannclse. 
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Når Hellmers &: Dawson (1951) kun kunne få kartoflens sort
bensyge til at etablere sig, hvis den patogene organisme fik direkte 
adgang til ledningsstrengene, skyldes det sandsynligvis, at bakte
rierne oftest skal spredes i vævet, for at dannelse af sårkork eller 
andre reaktioner af planten ikke skal hindre, at de etablerer sig 
og trænger videre ind i vævet. 

Schusler (1913), der fandt, at bakterieinfektion af knolde altid 
var en følge af sårinfektion, og at bakterierne aldrig trængte 
gennem lentieelIerne, mener, at infektion med sortbensyge enten 
sker gennem sår på læggeknoldene og derfra videre gennem 
ledningsstrengene op i stænglerne eller gennem sår på selve 
stænglerne. Ved dråbedannelse på stænglerne af hestebønne 
kunne Schusler få Baclerium xantlwchlol'Um til at trænge gennem 
spalte åbningerne og fremkalde sortbensyge. Under gunstige be
tingelser for sortbensbakterier er det således ikke usandsynligt, 
at de kan trænge gennem spalteåbningerne på kartoflens stængel
dele i jordoverfladen og skahe en mindre infektion, der under 
ugunstige betingelser for planten, vil nedsætte dens resistens ved 
et samtidig angreb gennem sår. 

Ved overskæring af læggekartofler mener Morse (1911), at der 
kan ske en forurening af sårfladen med de benyttede knive, der 
er tilstrækkelig til at inficere planterne med kartoflens sortbensyge. 
Leach (1931) mener ikke, at det vil være tilfældet, når de over
skårne læggekartofler lægges under ret gode forhold; for efter 
lægning af overskårne kartofler fra planter, der var ret stærkt 
angrebne af sortbensbakterier, fik han mindre end 1 pet. sortben
syge planter. Som årsag til at sygdommen ikke udviklede sig til 
stænglerne, angiver Leach dannelse af sårkork. Under Conroy's 
(1952) forsøgsbetingelser havde overskæring heller ingen virkning 
på infektion af planten med sortbensyge. 

Leach (1931) og Schusler (1913) har iagttaget, at sortbensbak
terier kan gå ubeskadigede gennem fordøjelseskanalen hos for
skellige larver, og ved larvernes gnav i kartofIelknolde eller 
-planter udskilles bakterierne i sårene. I sådanne sår vil mulig
hederne for hurtig forkorkning og dermed udelukkelse af bak
terierne ofte være mindre og vækstkår ene for bakterierne for
modentlig ofte bedre end ved overfladiske sår. 

De her nævnte undersøgelser viser, at sortbensbakterierne 
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hovedsagelig lever i parenkymvævet og transporteres gennem 
ledningsstrengene til sundt væv, og at pektinspaltende enzymer 
og andre for planten skadelige stoffer, bakterierne udskiller, 
synes at diffundere ind i det sunde væv før bakterierne. 

Af undersøgelserne kan konkluderes, at årsagerne til forskelle 
i kartoflers modstandsevne mod kartoflens sortbensyge kan deles 
i mindst tre hovedgrupper; nemlig i: 1) midtlamellens struktur, 
2) cellernes evne til at forkorke og danne sårkork, samt 3) cel
lernes evne til at modstå virkningerne af de stoffer, bakterierne 
udskiller. Alle de 3 nævnte årsager er afhængige af kartoflernes 
arvelige egenskaber, men de påvirkes formodentlig også i l'et 
høj grad af de kår, hvorunder kartoflerne er dyrket og opbevaret. 

Undersøgelsernes omfang 

Efter dårlig opbevaring af læggekartofler er det en almindelig 
erfaring, at der ofte følger dårlig plantebestand og angreb af 
kartoflens sortbensyge. Forsøg med opbevaring af læggekartofler 
er derfor ikke afsluttet, før man hal' set, hvorledes kartoflerne 
spirer i marken og angribes af smitsomme sygdomme. I erkendelse 
heraf er del' i forbindelse med de i de senere år udførte forsøg 
med kartoffelopbevaring udtaget prøver til kontroldyrkning i 
marken, og resultaterne af denne kontroldyrkning el' meddelt i 
forbindelse med offentliggørelsen af forsøgsresultaterne. 

Ved Studsgaard forsøgsstation har forsøgsarbejdet med opbe
varing og den dertil knyttede kontroldyrkning haft et noget større 
omfang end ved de øvrige forsøgsstationer, hvor der er udført 
opbevaringsforsøg med kartofler. Desuden er der i forbindelse 
med forsøgsarbejdet ved Studsgaard udført undersøgelser for 
nærmere at belyse de fundne resultater og udtaget prøver i kar
toffelhuse og -kuler i forsøgsstationens nærhed. Disse arbejder 
fra årene 1949 til 1953 vil i det følgende blive underkastet en 
selvstændig bearbejdelse, der vil omfatte følgende: Bakteriologiske 
undersøgelser af knolde, planter og jord; infektion af læggekar
tofler med sortbensbakteriel' ; læggekartofler taget op UlIder for
skellige vejrforhold; læggekartofler fra sunde og fra sortbensyge 
planter samt læggekartofler fra opbevaringsforsøg og fra kartoffel
huse og -kuler ved forskellige landbrug. 
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De bakteriologiske undersøgelser af knolde, planter og jord er 
udført af dr. agro. E. Hellmers, Landbohøjskolens plantepatolo
giske afdeling. 

Fra følgende opbevaringsforsøg er der udtaget læggekartofler 
til kontroldyrkning i marken: 

1. I det sidste år fra forsøgene i årene 1946-50 med forskellig 
ventilering af kuler (454. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed 
i Plantekultur). 

2. Forsøg med anvendelse af spirehæmmende midler i kuler 
1950-53 (489. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur). 

3. Fra de siloer i forsøgene med ensilering af kartofler (506. 
beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur), hvor 
ensileringen af de hele, rå kartofler var mislykket. 

4. Forsøg i hus med forskellige former for naturlig ventilering 
(454. beretning). 

5. Forsøg i hus med tilsætning af Fusarex, 1950-51 og 1951-
52 (489. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur). 

6. Forsøg med opbevaring af kartofler i hus efter fyldning under 
optagning eller fra markkule og med eller uden halmdækning af 
kartoflerne i forsøgsrummene (473. beretning fra Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur). 

7. Endvidere er der i sommeren 1951 udført undersøgelser af 
læggekartofler, der havde været opbevaret i kartoiIelhuse og 
-kuler ved forskellige landbrug. 

På de enkelte landbrug blev prøverne til undersøgelserne ud
taget af kartoiIelsektionernes ekspeditionsmænd og sendt til sta
tens forsøgsstation i Studsgaard, der sammen med kartoflerne 
modtog skemaer med oplysninger om avlssted, kartoffelsort, 
opbevaringshusets eller kulens størrelse, ventilation, tykkelsen af 
et eventuelt fugtigt lag kartofler, samt oplysninger om kvalitet, 
skønsmæssigt bedømt som pet. spirede, syge, rådne, tørre og 
fugtige kartofler. 

Til hver prøve, der blev sendt til forsøgsstationen, var udtaget 
mindst 200 knolde af størrelse som almindelige læggekartofler. Af 
kartofIelbeholdningerne blev der udtaget prøver både fra tørre 
og fugtige lag, hvor sådanne fandtes, samt eventuelt en prøve 
efter sortering. 
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I de kartoffelhuse, hvorfra der blev udtaget prøver, lå kartof
lerne i en højde, der varierede fra godt en til 2 meter; i et af husene 
dog kun i et ! m højt lag. I de fleste af husene var der ved udtag
ningen af prøverne et lag våde kartofler, der i højde varierede 
fra 10-50 cm, men oftest var omkring 20 cm højt. Det er kar
toflerne fra disse lag og fra våde partier i kulerne, der i tabellerne 
15 og 16 benævnes: fra de våde lag. 

Af hensyn til overskueligheden har det været nødvendigt at 
samle det store materiale fra opbevaringsforsøgene ved Studs
gaard i grupper, der belyser de enkelte behandlingers virkning 
på spiring og angreb af kartoflens sortbensyge, Hvor der ved 
denne gruppedeling er taget gennemsnit af flere forsøgsled inden
for samme gruppe, er forsøgsledene ens repræsenterede, hvad 
angår det totale antal kartofler, der blev sorteret ved kartoflernes 
udtagning fra opbevaringsrum og -kuler. Men indenfor de en
kelte sorteringer (1., 2., 3, og 4. sortering) er kartoflerne tillagt 
vægt efter det forhold, de forekom i ved sorteringen. 

Forskellige indvendinger kan fremføres mod den valgte op
gøreisesmåde, men resultaterne fra undersøgelserne er ikke sam
let i større grupper end absolut forsvarligt, så de ulemper, der er 
ved den foretrukne og formodentlig bedste opgørelsesmåde, er 
uden betydning for de anførte forsøgsresultater. 

Optællinger af uspirede planter og planter angrebne af kar
toflens sortbensyge er i årene 1951, 1952 og 1953 foretaget på de 
i tabel 1 nævnte datoer. 

Tabel 1. Optællingsdatoer 

År I Uspirede den Sortbensyge den 

~~~L : : : : : : : : : :: I .:i: , ::i: ':~i: :~i: '2::~ , ~:;~ '3:;; .. , .. ~~;: I 
1952, ... " .......... _/'2/6 22/6 1°/7 22/6 1°/7 25/7 12/8 I 
»Gennemsnits- 1 I I _ .. -I - I . I I 
__ d_a_to_e_r<_L_._._ .. _,_,_, 1~6_!_6~'_5_/6~_22_/6~_'_2/_6~1 __ '_j7~_1_'/_7~1 __ '8_/7~_'_5!_8~ __ ~ __ _ 

U dfra hensyn til datoen for kartoflernes lægning og spiring er 
de datoer, der i tabellen er betegnet som »gennemsnitsdatoer«, 
benyttet, hvor forsøgsresultaterne er angivet som gennemsnit for år. 

Den indflydelse, vejrforholdene i vækstsæsonen og jordbunds
forholdene kan have på angreb af kartoflens sortbensyge, er 
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ikke undersøgt ved de forsøg, der omtales i denne beretning. Det 
er velkendt, at vejrforholdene i vækstsæsonen kan være afgørende 
for angrebets styrke, og klimaforskelle er formodentlig en væsent
lig årsag til de årsvariationer, der har været ved forsøgene ved 
Studsgaard. 

I tabel 2 er vist nedbør og middeltemperatur ved Studsgaard 
for vækstsæsonerne 1949-53. 

Tabel 2. Nedbør og middeltemperaturer ved Studsgaard 

---- _J April - Maj -!_ Juni-l Juli August 

mm nedbør 
1949..... ........ 53 
1950 ............ 66 
1951.. . . . . . . . . . . . 78 
1952.. . . . . . . . . . . . 30 
1953 ........... , . 50 

30 I 27 
31 I 66 

Ji j J~ 
51 I 102 

115 __ 

1 

__ 110 
35 140 

106 138 
143 126 

Middeltemperatur, C o 

1949. . . . . . . . . . . . . 7.3 I 11.t '13.8 16.2 I 15.3 

1950. . . . . . . . . . . . . 6.2 __ 1 __ 1_2_'3 14.6 15.7 I 16.5 1951.. . . . . . . . . . . . 5.3 10.3 I 14.1 14.6 15.8 

~~~~: ~~:_~:_: ~~ __ ~:: ~ i:: I ~~:: iJ::_I_ H:: .. _ 
For kartofler, hvis spirer kan ses over jordoverfladen, og for 
kartofler, hvis spirer efter kartoflernes lægning ikke har vist sig 
i jordoverfladen, anvendes udtrykkene: spirede og uspirede, og 
for kartofler med tørre og tilsyneladende lægte sår anvendes ud
trykkene: med lægte sår eller med helede sår. 

Bakteriologiske undersøgelser af 
knolde, planter og jord 

Fra forsøg på Blangstedgaard i vinteren 1949-50 med opbeva
ring af prøver a 5 kg kartofler i kasser og glas ved forskellige 
temperaturer og ved forskelligt kuldioxydindhold i luften (se 464. 
beretning s. 230 o. fl.), blev alle kartofler, hvoraf mere end halv
delen var rådden, sendt til Landbohøjskolens plantepatologiske 
afdeling. Der blev ialt undersøgt 58 knolde, der alle var angrebet 
af Fusarium sp., medens angreb af sortbensbakterier ikke kunne 
.konstateres. 
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I samme opbevaringsperiode udførtes forsøg ved Stuclsgaard 
med opbevaring i hus efter fyldning under optagning eller fra 
mark kule og med eller uden halmdækning (473. beretning) samt 
forsøg med svag og stærkere ventilering (454. beretning). I midten 
og i overfladen af beholdningerne i alle husets forsøgsrum blev 
der lagt ståltrådssække med 1 prøve af beskadigede og 1 prøve 
af ubeskadigede kartofler. Efter sortering om foråret sendtes 
alle knolde, hvoraf mere end halvdelen var rådden, til Landbo
højskolens plantepatologiske afdeling, hvor de blev undersøgt 
med de i tabel 3 viste resultater. 

Alle syge knolde var angrebne af PHsariHm sp. Kun i een prøve 
fra midten af kartoffelbeholdningerne fandtes der tillige bakte
rier, medens der sammen med Fusariumangrebet i prøverne i 
overfladen var bakterier i 14 pct. af de syge, ubeskadigede og i 
6 pct. af de syge, beskadigede knolde. I gennerusnit af syge, ube
skadigede og syge, beskadigede kartofler fra overfladen af rum
mene 3-6 fandtes følgende i pet. af antal syge knolde ialt. 

Rum 3, fyldt under optagning, udækket 16 pet. med bakterier 
» 4 II » l) halmdækket 5 » » )l 

» 5, fra markkule, udækket 35 » li » 
» 6, » » » halmdækket O » » » 

De 5 pet. i rum 4 repræsenterede kun 1 knold, medens der fra 
rum 3 og 5 med henholdsvis 16 og 35 pct. bakterieangrebne 
knolde blev undersøgt ialt 67 knolde. Begge disse rum var uden 
halmdækning, og i begge rum var der et lag fugtige knolde under 
overfladen, hvori bakterieangrebet næsten udelukkende har fun
det sted. 

Ved mikroskopering, isolering og afprøvning af bakteriernes 
patogenitet på rå kartoffel- og gulerodsskiver fandtes kun i een 
af de undersøgte knolde bakterier, der var i stand til at fremkalde 
sortbensygens karakteristiske forrådnelse. Bakterierne fra alle 
de øvrige kartofler med bakterieangreb var ikke i stand til at 
nedbryde kartoffel- og gulerodsvæv, og må derfor betragtes som 
betydningsløse saprofyter. Den patogene bakterie bestemtes til 
Bacterium carofouOI'um. 

I februar 1952 blev ved Studsgaard udtaget jordprøver af 
marker med et forskelligt antal år, siden der sidst var kartofler. 
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Tabel 3, Undersøgelse af halvrådne knolde fra opbevaringsforsøg i hus 1949-50 

Antal kartofler fra rummets 
----

Opbevaringsrummet Rum 
nr. 

overflade I midte 
med I med med I med 

Fusadum, Fusarium I Fusarium l Fusarium 
alene I og bakt. alene ~ og bakt. 

t:beskadigede knolde 
Svagt ventil., halmdækket 2 I 17 ! l 10 O 
Stærkere }} , udækket. . . . 1 
Fyldt under opl., udækket.... 3 I 

8 O 6 O 
10 5* 10 O 

» }}}} ,halmdækket 4 4 O 9 O 
» fra markk., udækket. . . . 5 2 2 2 O 
» » ff, halmdækket 6 9 O 5 O 

--.~--

Sum .. . 
pct. ... . I I I 

50 8 42 O 
86 14 100 O ._-

Beskadigede knolde 
Svagt ventil., halmdækket 2 
Stærkere ff, udækket. . . . 1 
Fyldt under opt., udækket..,. 3 

}} }} ff, halmdækket 4 
f) fra markk., udækket.. . . 5 
»» }}, halmdækket 6 

21 O 

I 

20 O 
24 1 19 O 
22 1 4 1 
16 l 

I 
19 O 

9 4 11 O 
30 O 25 O 

Sum ... I 
pct ..... I 

122 

I 
7 

I 
98 

I 
1 

94 6 I 99 1 

,', 1 knold med sortbensbakterier, Bacteriam carotovorum. 

Sidste år for dyrkning af kartofler i maI'ken og angrebet af kar
toflens sortbensyge var: 

1. 1947 med få angreb af sortbensyge 
2. 1948 med få angreb af sortbensyge 
3. 1950 med temmelig mange angreb af sortbensyge 
4. 1951 uden angreb af sortbensyge 
5. 1951 med mange angreb af sortbensyge 
6. 1951 under markkule med stærkt angrebne kartofler. 

I alle prøver, også fra marken uden angreb af sortbensyge, 
påvistes sortbensbakterier (Bacterium carotovorum) i så stort 
antal, at der under gunstige smittebetingelser måtte ventes angreb 
af sortbensyge. Nogen afgørende forskel mellem jordprøverne i 
antal kim kunne ikke påvises. 

I vækstperioden 1951 blev der udført beskrivelse af sygdoms
symptomer på et stort antal syge planter og ikke spirede knolde 
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og i forbindelse dermed foretaget mikroskopisk undersøgelse, 
spredning og dyrkning på næringssubstrakter. 

De fleste ikke spirede knolde gav indtryk af angreb af fusa
riumråd (indskrumpet, halvtør forrådnelse med hvide eller far
vede skimmelpuder), og ved mikroskopisk undersøgelse fandtes 
store mængder af fusariumsporel'. 

Var knoldene spiret og spil'en dræbt før eller lige efter, den 
var nået over jordoverfladen, kunne i alle tilfælde påvises hyfer 
af l'odfiltsvamp, men ikke sortbensbakteder. De undersøgte 
planter blev beskTevet således: Knolden begyndt at l'ådne, og 
alle spil'er sOl'tbl'Une til sorte inden eller lige efter, de var nået 
over jordaveTfladen. 

I alle tilfælde, hvor sortbensbakterier blev påvist, var del' 
veludviklede stængler med blade, om end stænglerne ofte val' 
små og svage. I flere tilfælde blev der påvist hyfer af rodfiltsvamp 
ved siden af sortbensbakterier. Beskrivelserne af angreb, hvori 
der var konstateret sortbensbakterier, kan samles i følgende: 

a. Stænglen sort, våd og slimet under og lidt over jordover
fladen. 

b. Stænglen tør og sort op til jordoverfladen. 

e. Stænglen sort, våd og slimet under jordoverfladen, sort eller 
grønsort, våd og slimet over jordoverfladen og et stykke op 
ad stænglen. 

d. Stænglen sort, våd og slimet under jordoverfladen, sod 
eller grønsort, våd og slimet op ad stænglen og ud på grene 
og blade. 

e. Stænglen tør og sort under og over jordoverfladen og ud 
på bladene. 

f. Stænglen uden angreb under jordoverfladen, men over 
jordoverfladen var stængel og grene sortgrønne, våde og 
slimede. 

g. På langs ad stænglens ene side og begyndende nogle cm 
over jordoverfladen en 10-15 cm lang, tør, sort plet. 

h. Sund plante med knækket gren, hvorfra der breder sig et 
sortgrønt, vådt, slimet lag ned over grenen og opad over 
grene og blade. 
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Af disse var grupperne a-e de hyppigste, f sås også hyppigt, 
medens g og h var mere sjældne. 

Forsøg med infektion af læggekartofler 
med sortbensbakterier 

I 1950 udførtes forsøg med tilførsel af smitstof i furen før læg
ning af kartofleTne. En renkultur af Bacterium carotovorum, der 
var modtaget fra Landbohøjskolens plantepatologiske afdeling, 
blev opformeret i renvaskede kålroer, først i et glas i 4 døgn ved 
20° og derefter i et kar med 34 kg i 3 døgn ved 20°. Forrådnelsen 
foregik hurtigt i begge trin af opformeringen. Til infektion af 
jOTden inden kartoflernes lægning anvendtes endvidere rådne 
kartofler, hyori Baclerium CQl'otovorum var påvist. 

Til 4 rækker il. 15 m blev smitstoffet fra renkulturen fordelt i 
furen, hvori kartoflerne skulle lægges, og de rådne kartofler 
blev fordelt til 2 rækker a 15 m. De to rækker med renkultur blev 
vandet 5 gange mellem 2. juni og 6. juli med en vandmængde, 
der ved hver vanding svarede til 10 mm nedbør. Vandingen ud
førtes mellem de to smittede rækker. ~fellem vandet og uvandet 
og mellem renkultur og rådne kartofler var del' een værnerække, 
ligesom der var værnerækker på begge sider og ved begge ender 
af forsøget. Kartoflerne, Up to date, blev straks efter tilførsel af 
smitstof lagt og dækket med jord. De begyndte at løbe op den 

Tabel 4. Smitteforsøg med Bacterium carolovorum og med rådne kartofler 

Forsøgsled 

Værnerækker, vest, usmittede .. . 
Renkultur, vandet ............ . 
Værnerække, usmittede ........ . 
Renkultur, ikke vandet. ....... . 
Værnerække, usmittede ........ . 
Rådne kartofler, ikke vandet ... . 
Værnerække, øst, usmittede .... . 
Værnerækker, syd, » 
Værnerækker, nord, » 

Antal 
knolde 

lagt 
1/5 

207 
100 
50 

100 
50 

100 
50 

368 
88 

- ----------'---
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! __ p~:!'lanter af antal knolde l~~_ 
, ialt d. sortbensyge d. 

[1Of7og--10/ I 27/7 I 28//8 i 28/S 7 

~~ ~ r-T--T 
98 6 18 24 
97 2 4 12 
96 10 14 16 
94 4 13 13 
96 2 6 6 
97 4 13 13 
98 I 5 8 8 



24.-30. maj, efter den 10. juli kom der ikke flere planter op, 
og den 26. juli blomstrede de første planter. I sommerens løb 
blev der gentagne gange foretaget optælling af antal planter ialt 
og antal planter med sortbensyge. Resultaterne af optællingerne 
fremgår af tabel 4. 

Spiringen i marken må betegnes som mindre god og angrebet af 
sortbensyge som stærkt. Ved de 2 første optællinger har der i 
gennemsnit været lidt færre sortbensyge planter i rækkerne med 
tilført bakteriekultur. Resultaterne, der varierede meget, har 
således ikke vist, at det smitstof, der blev tilført jorden, har forøget 
angreb af kartoflens sortbensyge. 

Læggekartofler taget op under forskellige vejrforhold 

l årene 1948-1952 udførtes forsøg med forskellig optagningstid 
for læggekartofler. Efter Yinteropbevaring i kasser i kartoffelhus 
blev knolde fra hver optagning lagt til forsøg med udbyttebestem
melse. 

Inden lægning blev mængden af kartofler, der blev sorteret 
fra for at få gode læggekartofler, bestemt, og i 1951 og 1952, hvor 
der var lagt henholdsvis 700 og 560 knolde fra hver optagning, 
taltes antal manglende og sortbensyge planter i marken. Resul
taterne fra disse forsøg findes for begge år i tabel 5. 

Under opbevaring i vinteren 1950-51 rådnede mange knolde, 
na vnlig af dem, der var taget op den 2. august, da optagning 
fandt sted i regnvejr. l dette år var der tydelig sammenhæng 
mellem vejret under optagning, frasortering efter opbevaring, 
antal manglende og sortbensyge planter og udbytte, idet regnvejr 
under optagningen gav store sortedngstab, dårlig spiring, stærkt 
angreb af sortbensyge og stærkt formindsket udb)1te. 

l 1951-52 blev frasorteret meget få Tådne kartofleT, og antal 
manglende planteT var omtrent lige stort for alle optagninger. 
Efter optagning af Bintje i regn den 10. august var der omtrent 
10 pet. flere sortbensyge planter end efter optagning i solskin og 
bygevejr, medens der efter optagning af Up to date i bygevejr 
også syntes at YRlre en lille forøgelse af det iøvrigt ringe angreb 
af sortbensyge. 
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Tabel 5. Opbevaring, spiring og angreb af kartoflens sortbensyge efter optagning 
af læggekartofler til forskellig tid og under forskellige vejrforhold 

~-

j j 
Optagning mm nedbør Spiring og vækst 

I Ophcva- udbytte, 
ring pet. planter 

hkg knolde 
dato vcjrfor- samme dagen pet. fra- I med pr. ha hold dag før sorteret mango 

sortben-j ler syge 
--

1951, Bintje 
I 20/ 7 Skyet 004 2.5 O 3 O 503 

2/S Regn ! 9.0 6.0 38 26 5 432 
10/8 Skyet I 0.0 4.5 5 2 O 512 
9/9 Solskin 

I 
0.0 0.0 7 2 O 503 

1951, Up to date 
2/8 Regn , 9.0 6.0 74 56 9 240 

19(5 Solskin 0.0 0.0 14 5 O 436 
9/9 Solskin 0.0 0.0 11 6 O 392 

12/9 Solskin 0.0 0.0 8 4 O 388 

1952, Bintje 
20/7 Solskin 0.0 1.0 - 5 5 382 
'(S Byger 1.5 8.2 - 4 5 398 

lO/S Regn 8.0 1.0 - 5 14 356 
8/9 Solskin 0.0 0.0 - 7 5 385 

1952, Up to date , 
l(S Byger 1.5 8.2 - 4 3 356 

20/S Solskin 

I 

0.0 37.5 - 5 1 352 
10/9 Solskin 0.0 0.0 I - 6 1 348 
'0/9 Solskin 0.0 3.4 ! - 6 O 344 I I 

Læggekartofler fra 
sunde og fra sortbensyge moderplanter 

I sommeren 1947 blev knolde fra syge planter taget op, efterhån
den som angreb af sortbensyge viste sig, og efter opbevaring 
vinteren over blev alle sunde knolde, ialt 220 knolde fra 20 syge 
planter, lagt i foråret 1948. 

Blandt planterne efter disse knolde blev der efter gentagne 
undersøgelser i sommeren 1948 funden to planter med angreb 
af kartoflens sortbensyge. 

I sommeren 1948 blev der i marker med Bintje og Tylstrup 
34106 udtaget knolde fra sunde planter og fra sortbensyge planter. 

Antallet af knolde ved hver plante blev talt ved optagningen. 
Efter opbevaring vinteren over blev de syge knolde sorteret fra, 
og alle de sunde knolde blev lagt i marken, hvor antal planter og 
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Tabel 6. Opbevaring og kontroldyrkning af knolde fra sortbensyge og fra sunde 
moderplanter, 1949 

Antal I 
planteri knolde 

pet. knolde pet. af antal planter i marken 
De optagne -

planter taget op i 
lagt I uSPired~l. uspirede d. I sortbensyge 

sommeren 
1948 4/4.19491 i marken I 27(. 

I 
11(6 

I 
12(, 

I 
ni, 

I 
5(8 

-
Bintje 

I 
I I 

Sunde ... 16 245 99.6 2.0 5.4 0.0 
I 0.0 0.0 0.0 

Syge ..... 16 273 93.8 3.5 8.1 0.4 0.0 1.2 4.9 

Tylstrup nr. 34106 
Sunde ... I 12 130 98.5 2.3 5.6 0.8 0.0 0.0 0.8 
Syge .... _. _:2 144 92.4 I 5.3 6.3 I 4.8 0.0 I 0.0 4.0 

antal syge planter blev talt gentagne gange i løbet af sommeren 
med de j tabel 6 opførte resultater. 

De syge planter har, måske tilfældigt, haft flere knolde end de 
sunde. I løbet af vinteren var sygdomstabet ved opbevaring af 
begge sorter væsentligt større blandt knoldene efter syge planter 
end blandt knoldene efter sunde planter. Der var ligeledes flest 
knolde fra de syge moderplanter, der ikke spirede i marken, 
ligesom knoldene fra disse planter havde en lidt langsommere 
spiring i marken end knoldene fra de sunde moderplanter. 

På den sidste optællingsdag, 5. august, var ingen Bintje-planter 
efter sunde moderplanter angrebne af kartoflens sortbensyge 
og kun en enkelt (0,8 pet.) blandt Tylstrup nr. 34106, medens 
der efter de syge moderplanter var henholdsvis 4,9 pet. (12 stk.) 
og 4,0 pet. (5 stk.) sortbensyge planter. 

Ved opbevaringsforsøg i hus i 1950~51 og 1951-52 med og 
uden behandling af kartofler med Fusarex (489. beretning) og 
med eller uden halmdækning af kartoflerne (473. beretning) blev 
der i ståltrådssække nedlagt prøver il 200 kartofler i midten og i 
overfladen af kartoffelbeholdningerne. I 1950-51 blev der til
lige lagt prøver ned i opbevaringsforsøget i kule med nedkuling 
ved optagning, eller fra markkule og med og uden behandling 
med Fusarex. (489. beretning). 

I 1950-51 bestod prøverne både af beskadigede og af ubeska
digede Bintje og i 1951-52 af beskadigede og af ubeskadigede 
Up to date. Til de fleste af forsøgsledene var den ene halvdel af 
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Tabel 7. Sorteringsresultater fra opbevaringsforsøg i hus og kule af karloffel
prøver fra ståltrådssække, 1950-51 og 1951-52. Gennemsnit af alle forsøgsled 

,,- ,----
! pet. knolde 

Læggekartoflerne fra 

Opbeva
ringstab 
i pct. af 

vægt 

I i I 
Antal I I med med, 

'.,>\d, I 'U~d' ! t~;:' v~.~' [":,, 

Forsøg i hus med ubE"skadigede Bintje, 1950-51 og Up Io date 1951-52. 
Sunde moderplanter. , , .. ,. 1 1.1 I 3202 1 77.0 I 22.61 0.2 0.3 
Syge moderpl~nter ... , ... , 1.9 3203 65.5 I 33.1 0.7 0.7 

Forsøg i hus med beskadigede Up to date, 1951-52. 
Sunde moderplanler. ' , . , ., i 3.1 I 1?00 I 1.6 I 96.1 1 0.0 2.3 

~yge moderP~anter ._. _' _' .-.:.:...:...1_ , 2~8 __ --, __ la~9 0.3 ,94.1 ~ ~,~_ 
Forsøg i kule med ubeskadigede Bintje, 1950-!'i1. 
Sunde moderplanter. ... , .. I 2.5 I 601 I 74.9 I 24.31 1.5 I 0.3 
Sygemo~erplanter.: ...... I 1.6 ___ ~?2 __ i~9.0_L,:~~_~ 

pmverne taget fra sunde planter i en mark uden sygdomsangreb 
og den anden halvdel fra syge planter i en mark med mange 
angreb af kartoflens sortbensyge. 

Ved udtagning af kartoflerne fra opbevaringsrum og -kuler 
blev kartoflerne sorteret i: 1) sU!ule, 2) med mindre, tørre be-

Tabel 8. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider i vækst
perioden. Prøver i ståltrådssække fra opbevaringsforsøg ,i hus 1950-51 og 

1951-52 og i kule 1950-51 

! i pet. af antal planter i marken 

Læggekartoflerne Sorte- k:~~~e Ir uS~~!~del uspirede .. den I sorlbcns;ge den ' 
fra ring lam ialt' , --

'" I 6/6 1
15

/ S I 22/S 22/s l"/7 113
/ 7 ~L:!~ 

Forsog i hus med ubeskadigede Bintje, 1950-51 og Up to date, 1951-52. 
Sunde moderpl. I' 1. I 2464 I 0,5 li 5.8 1.2 I 0.6 0.0 I 0.0 0.0 1 0.0 

2. 728 1.5 8.8 2.4 1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 
Syge moderpl. l. I 2103 1.0 I 14.5 1.711.1 0.21 0.2 0.2 'I· 0.2 

2. 1059 1.1 I 16.3 1.5 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
------------------~----~. ~~--~-
Forsøg i hus med beskadigede Up to date, 1951-':'52. 

0.0 
0.1 
0.3 
0.4 

Sunde moderpl. I 2. 1 1537 I 1.2 114.6
1 2.1 'I 1.2 1 0.0 I 0.0 1 0.0 1 0.1 1 0.2 

Syge moderpl. 2. 1511 2.0 16.7 2.6 ! 2.2 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1 
----- ----~--~--~--~---~--~--~--~---

Forsøg i kule med ubeskadigede Bintje, 1950-51. 
Sunde moderpl. 1. I 435 I 1.7 I 2.4! 0.71 

2. 141 3,3 3.8 0.8 
Syge moder pI. 1, I 409 2.6 I 37.21 5.6 I 

2, 158 6.2 28.9 7.8 I 
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0.0 ! 0.0 I 0.0 I 0.0 I 
0.8 , 0.0 0.7 0.7 
0.3 I 0.4 0.41 0.4 I 

~.5 I~ ~-.:~_1.41 

0.0 I 0.0 

~:: I ~::, 
1.4 2.3 
._._---



skadigelser, 3) med større, våde sår (syge med sund top ende) og 
4) syge med syg topende og helt rådne kartofler. 

Den følgende opgørelse, der som gennemsnit af alle forsøgsled 
er vist i tabel 7 og 8, er alene foretaget under hensyntagen til 
knoldenes oprindelse. 

V ægttabene har været små og ikke sikker afhængig af knoldenes 
oprindelse. Kvaliteten, udtrykt ved antallet af sunde og syge 
knolde, har gennemgående været god, bedst var den hos kar
toflerne fra de sunde moderplanter . 

Til kontroldyrkning i marken blev 1., 2. og 3. sortering lagt, 
og resultaterne fra optællingerne i marken er for 1. og 2. sorte
ring af de ubeskadigede og for 2. sortering af de beskadigede fra 
forsøgene i hus opgjort i tabel 8. 

Moderplantens sundhedstilstand har for knolde af samme kvali
tet ikke haft større virkning på spireprocenten i marken. Derimod 
har den, især ved den lidt dårligere opbevaring i kuler, haft ret 
stor indflydelse på spirehastigheden. 

Ved den første optælling i marken af kartoflerne fra opbeva
ringsforsøgene i hus var der 2 til 8 pet. flere planter efter knoldene 
fra de sunde moderplanter end efter knoldene fra de syge moder
planter. Inden for den næste optælling udlignedes denne forskel, 
og spireprocenten i marken var derefter omtrent ens for de to 
grupper. 

Efter opbevaring i kule var der en endnu større forskel i spire
hastighed mellem kartoflerne fra sunde og kartoflerne fra syge 
moderplanter . Ved den første optælling af prøverne fra kulerne 
var 96 til. 100 pct. af planterne efter de sunde moderplanter 
kommet op mod kun 37 til 70 pet af planterne efter de syge 
moderplanter . Inden næste optælling blev denne forskel udlignet 
noget, men først ved den 3. optælling var spireprocenten næsten 
ens for de to grupper. 

Efter opbevaring i hus var antallet af sortbensyge planter i 
marken meget lille, og for san'lme kvalitet af læggekartofler var 
der kun ved den seneste optælling en tendens til flest sortbensyge 
planter efter syge moderplanter, størst og mest sikker var denne 
tendens efter de kartofler, der lige inden opbevaring var blevet 
beskadigede ved rystning i en ståltrådskllrv. Efter kartoflerne fra 
kule var der forholdsvis flere angreb af sortbensyge, og ved den 
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seneste optælling i marken var der her, især efter kartoflerne, der 
ved lægning havde mindre tørre beskadigelser, lidt flere sortben
syge planter efter læggekartofler fra syge moderplanter end efter 
læggekartoflerne fra sunde moderplanter. 

Den lidt bedre holdbarhed af kartoflerne fra de sunde moder
planter og det noget mindre antal sortbensyge planter efter opbe
varing i hus end efter opbevaring i kule og efter ubeskadigede 
end efter beskadigede kartofler kunne tyde på, at den tendens, 
der har været til flest sortbensyge planter efter de syge moder
planter, lige så vel kan skyldes en indflydelse af opbevarings
forholdene, som en smitteoverførsel fra de syge moderknolde. 

Forskellige sorteringer af læggekartofler 

Ved afslutning af opbevaringsforsøgene i kuler i 1950-51, 
1951-52 og 1952-53 (473. beretning) og opbevaringsforsøgene i 
hus i 1951-52 (473. og 489. beretning) blev der med passende 
mellemrum udtaget sunde kartofler af beholdningerne, før disse 
var rørt med greb. Af de således udtagne knolde, der svarede til 
den nedenfor nævnte 1. sortering, blev 200 kartofler fra hvert 
forsøgsled lagt i marken til undersøgelse for spiring og angreb af 
kartoflens sortbensyge. 

Selve beholdningerne blev ved optagning fra kuler eller ud
tagning fra forsøgsrum læsset på vogn, vejet og derefter sorteret 
i følgende sorteringer: 

1. Sunde kartofler, som de normalt benyttes til læggekartofler. 
2. Sunde kartofler med stærk skurv, gnav eller revner. 
3. Syge kartofler med mindre end i af knolden rådden. 
4. Syge kartofler med mere end t af knolden rådden. 

Under sorteringen blev af 1. sortering udtaget prøver på mindst 
100 kg, som blev sorteret i følgende sorteringer: 

1 a. Helt sunde og ubeskadigede. 
1. b. Sunde med lægte sår. 
1 c. Med friske sår frembragt under udtagning og sortering. 

u betegner i tabel 9 de kartofler, der blev taget ud af behold
ningerne, inden kartoflerne blev rørt med greb, og kaldes i det 
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følgende for sunde, usorterede. o betegner, at kartoflerne er ud
taget i overfladen af beholdningen, og m, at de er udtaget i midten 
af beholdningerne. 

Forskellen mellem de sunde, usorterede og de sunde, sorterede 
er kun, at de sunde, usorterede blev taget ud af beholdningerne 
uden at blive stødt eller såret, mens de sunde, sorterede blev 
stødt og eventuelt såret ved udtagning fra opbevaringsrum og 
-kuler og ved sortering. 

Kartoflerne med mere end i af knolden rådden blev kasseret. 
Af de 5 sorteringer, la, lb, le, 2 og 3 blev der fra hver prøve 
lagt 100 knolde i marken eller så mange, som fandtes af den 
pågældende sortering, indtil 100 knolde. Af de sunde, usorterede 
blev der lagt 200 kartofler fra hver prøve. 

Ved kontroldyrkningen i marken taltes antallet af spirede 
kartofler og planter angrebne af sortbensyge, og resultaterne fra 
disse optællinger er vist i tabel 9, som gennemsnit af alle forsøgs
led i kule og hus, der ikke var behandlet med Fusarex. 

Efter opbevaring i kule havde de sunde, usorterede knolde ikke 
alene som vist i tabellen i gennemsnit af årene, men også ved 
alle de enkelte forsøgsled en højere spireprocent i marken end 

Tabel 9. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider 
vækstperioden 

Antal pet. I pet. af antal planter i marken 
Sortering knolde uspiredej uspirede dcn_1 sortbcnsyge den 

lagt knolde I _6/6 I 15/6 : 22/S 22/6 I 1/7 I 13/7 I 28/7 I 15/S 

Opbevaret i kuler, 1950-51, 1951-52 og 1952-53. 

1204 I 2.J I 7.211.0 I 0.1 I 0.2 I *0.4 
589 2.0 3.9 0.8 0.3 1.2 ~2.1 

557 6.6 4.6 0.8 0.2 2.9 *4.1 
412 4.7 4.5 2.1 0.0 I 1.9 *3.8 

u .... . 
la ... . 
lb ... . 
le. " . 
2 .... . 

0.5 I 
2.5 
4.6 
3.2 
3.5 

3 .... . 
545 7.7 5.5/ 1.7 0.6 I 2.1 *3.1 
333 24.6 10.7 1.5 O~ ~~ *6.9 7.0 

Opbevaret i hus, 1950-51 og 1951-52. 
o ..... 

1 

1196 0.3 4.3 0.7 
0.1 I 0.3 0.6 0.6 

m ..... 1199 1.6 4.7 1.6 0.5 0.4 0.5 0.7 
la .... , 598 0.6 7.9 1.0 0.0 0.4 0.5 0.5 
Ib .... I 589 0.7 10.6 1.6 0.2 0.2 0.2 0.2 
Ic .... 

I 
318 0.5 9.8 1.6 I 0.0 0.41 0.4 0.4 

2 ..... 585 2.3 I 9.6 1.5 i 0.2 0.4 0.7 0.7 
3 ..... 159 16.1 I 11.9 0.0 I 0.0 2.7 I 3.2 3.2 

" Den '/7 er der kun foretaget optællinger i 1950-51 og 1951-52. 

1.3 2.6 
5.2 7.1 

12.6 17.0 
8.4 12.2 
7.8 I 9.3 

15.4 19.0 

1.1 1.4 
0.8 0.9 
0.7 0.7 
0.7 1.0 
0.4 0.4 
0.9 1.0 
5.1 6.0 
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tilsvarende sunde knolde, der var udtaget efter sortering. Efter 
opbevaring i hus, hvor spireproeenten var høj, var der ingen eller 
næsten ingen forskelle i spireproeent mellem de sunde, usorte
rede og de sunde, sorterede knolde. 

Af de sunde, sorterede kartofler var dcr, som det måtte ventes, 
færrest blandt de helt ubeskadigede kartofler, der ikke spirede i 
marken. De sunde knolde med friske sår har ved forsøgene i 
kule haft en lidt højere spireproeent end de sunde knolde med 
lægte sår. En lidt layere spireprocent end kartoflerne med lægte 
sår havde kartoflerne med stærk skurv, gnav eller revner. :Mcget 

lav var spireproeenten hos kartofler, der ved lægning havde 
rådpletter, og mange af disse knolde rådnede helt i jorden, inden 
spirerne viste sig over jordoverfladen. 

Karakteristisk for undersøgelserne er, at kartofler, der har 
været opbevaret i kule, i alle tilfælde har haft en noget lavcre 
spireprocent end kartoflerne, dcr havde været opbcvaret i hus. 

Ved første optælling i marken var der i gennemsnit af alle 
forsøgsled og -år forholdsvis flere spirede plantcr cfter de sunde, 
sorterede kartofler fra kulerne end efter de sunde, usorterede. I 
de enkclte år var det sammc tilfældet i 1951 og 1952, men ikke i 
195:1, hvor 99,0 pet. af dc sunde, usorterede kartofler var spiret 
ved første optælling i marken mod 93,7 og 95,6 pet. af de sunde, 
sorterede. Ved forsøgene i hus var spirehastigheden ligesom ved 
forsøgene i kule i 1953 størst hos de sunde, usorterede kartofler. 
Årsagen til den forskel, der har været i spirehastighed mellem 
forsøgene i kule i 1951 og 1952 og forsøgene i hus samt i kule i 
195B, er formodentlig, at den virkning, stød eller såring har på 
kartoflers spiring, er meget afhængig af de kår, kartoflerne ud
sættes for før og efter såring. 

Blandt de sunde, sorterede knolde forløb spiringen gennem
gående lidt hurtigere hos de sunde og ubeskadigede knolde end 
hos knoldene med lægte eller friske sår, og den forløb hurtigere 
hos kartoflerne fra kule end hos kartoflerne fra hus. 

Efter opbevaring af læggekartoflerne i kule blev mange planter 
angrebet af kartoflens sortbensyge, og midt i august var, når alle 
forsøgsled tages under eet, fra 2,5 til 19,0 procent af planterne 
angrebet, medens der gennemgående var få angreb efter de lægge
kartofler, der havde været opbevaret i hus. En væsentlig og sikker 
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forskel i antallet af angreb mellem de forskellige sorteringer 
kan derfor bedst iagttages hos kartoflerne fra kule. Hos planterne 
efter disse kartofler var angrebet langt stærkere efter de knolde, 
der var udtaget efter sortering, end hos de knolde, der var ud
taget af beholdningen, inden den blev rørt ~ed greb. 

Blandt de sunde, sorterede knolde var der i gennemsnit, men 
ikke i alle de enkelte forsøgsled, færre af de ubeskadigede knolde, 
der gav sortbensyge planter end blandt knoldene med tørre 
eller friske sår. 

Den mindre spireprocent og det noget større angreb af kartof
lens sortbensyge hos læggekal'toflerne fra kule end hos lægge
kartoflerne fra hus fortæller, at læggekartoflerne bør opbevares 
under gode forhold i hus. Den bedre spiring og det mindre angreb 
af kartoflens sortbensyge hos kartoflerne udtaget af beholdningerne 
inden disse var rørt med greb, viser, at det så vidt muligt bør 
undgås at såre læggekartoflerne ved udtagning fra opbevarings
stedet og ved lægning. 

Såring af læggekartofler om efteråret 

I tilknytning til opbevarings forsøg med ubeskadigede og beskadi
gede kartofler på Blangstedgaard i årene 1948-51 og ved Studs
gaard i årene 1949-52 er der udført kontrol dyrkning i marken. 

På Blangstedgaard blev kartoflerne opbevaret i trækasser ved 
forskellige temperaturer og i glas ved forskellige CO 2 koncentra
tioner, (464. beretning), ved Studsgaard i kuler og huse uden 
eller med behandling med Fusarex, og i huse med eller uden 
halmdækning af kartoffelbeholdningerne (473. og 489. beret
ning). 

Kartoflerne, der blev benyttet på Blangstedgaard, var dyrket 
ved Studsgaard og taget op med hånd omkring 1. oktober, lagt 
i kasser med tørvestrøelse og sendt til Blangstedgaard, hvor 
halvdelen af kartoflerne blev såret ved stærk rystning på sorterer
milskine og derefter fordelt mellem forsøgsleddene. Omkring 1. 
april blev forsøget afsluttet og ],artoflerne sendt tilbage til Studs
gaard. 

'Til opbevarings forsøgene ved Studsgaard, hvor beskadigelser 
udførtes ved at ryste 20 knolde ad gangen i en ståltrådskurv, vat 
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alle de kartofIelprøver, der ved forsøgene i 1950-51 blev beska
digede, og en del af de ubeskadigede taget fra sortbensyge planter 
i en mark med Bintje med stærke sygdomsangreb, og til opbeva
ringsforsøgene i 1951-52 med ubeskadigede og beskadigede 
kartofler var den ene halvdel af prøverne taget fra sunde planter 
i en mark med sunde Up to date og den anden halvdel af prø
verne fra syge planter i en mark med Up to date med stærke 
angreb af kartoflens sortbensyge. Det er således omtrent de samme 
kartofler, som i afsnit 6 er benyttet til belysning af den indflydelse, 
de sunde og de sortbensyge moderplanter havde på kartoflers 
spiring og angreb af kartoflens sortbensyge. Men i afsnittet her er 
opgørelsen alene foretaget under hensyn til såring og ikke
saring af kartofler om efteråret. 

Efter at kartoflerne var beskadiget ved forsøgene ved Studs
gaard, blev 200 af de beskadigede kartofler og 200 af de ube
skadigede kartofler lagt i hver sin ståltrådssæk og derefter i 
kulerne eller foroven og i midten af opbevaringsrummene. 

Ved afslutningen af opbevaringsforsøgene blev kartoflerne fra 
Blangstedgaard og ved Studsgaard sorteret i: 1) Sunde og ube
skadigede, 2) med helede sår, gnav og skurv, 3) med våde sår, 
indtil halvdelen af knolden rådden, men alle med sund topende 
og 4) mere end halvdelen af knolden rådden. 

Vægttabet under opbevaringen havde i alle forsøgsled på Elang
stedgaard været større hos de beskadigede end hos de ubeska
digede kartofler. Ved forsøgene i hus ved Studsgaard var det 
samme tilfældet i gennemsnit af alle forsøgsled, men ikke for 
alle de enkelte forsøgsled, og ved forsøgene i kule havde beska
digelsen tilsyneladende ingen eller kun en ringe indflydelse på 
vægttabet (tabel 10). 

Ved afslutningen af opbevaringsforsøgene på Blangstedgaard 
var kun et ringe antal af de ubeskadigede knolde rådne eller 
spirede, medens et meget stort antal af de beskadigede knolde 
var det. Antallet af værdiløse knolde, 3. og 4. sortering, var som 
følge af forskellig sårheling også afhængig af den temperatur 
eller det kuldioxydindhold i luften, kartoflerne havde været op
bevaret ved. Indholdet udgjorde blandt de beskadigede knolde 
fra 20 til 46 pet. og blandt de ubeskadigede kartofler fra de 
samme forsøgsled fra O til 7 pct. 
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Tabel 10. Sortering af beskadigede og ubeskadigede kartofler opbevaret i hus 
ved Studsgaard. Gennemsnit af alle forsøgsled 

pet. knolde 

Opbeva- med 
I 

med 

ringstab Antal sunde tørre 

I 
våde rådne 

Behandling i pct. knolde sår sår 

af vægt sortering 

1. 2. 3. 4. 

Bintje fra syge planter, opbevaret i hus 1950-51. 
Ubeskadigede .... 

I 
1.5 

I 
1600 

I 
75.1 22.9 1.0 1.0 

Beskadigede .... , . 2.1 1600 0.0 17.9 73.6 8.5 

Up to date fra sunde planter, opbevaret i hus 1951-52. 
Ubeskadigede, ... I l.3 I 1602 I 69.5 I 30.1 0.2 0.2 
Beskadigede.. . . . . 3.1 i 1600 1.8 96.1 0.0 2.3 

Up to date fra syge planter, opbevaret i hus 1951-52. 
Ubeskadigede .... 

I 
2.2 

I 
1603 

I 
56.2 

I 
43.3 0.3 0.4 

Beskadigede, ..... 2,8 1599 0.3 94.1 0.5 5.1 

Bintje fra syge planter, opbevaret i kule. 
Ubeskadigede . , .. I 1.6 

I 
592 

I 
69.0 

I 
26.8 2.7 1.5 

Beskadigede. , , ... 
, 

1.1 552 0.0 33.1 62.3 4.6 I 

Ved forsøgene ved Studsgaard var der, ligesom ved forsøgene 
på Blangstedgaard, flere rådne kartofler og kartofler med våde 
sår blandt de beskadigede end blandt de ubeskadigede kartofler. 

I tabel 10 er sorteringsresultaterne fra forsøgene i hus i 1950-51 
og 1951~52 og i kule 1950-51 vist som gennemsnit for alle 
forsøgsled af de ubeskadigede og af de beskadigede kartofler. 

Det ses af tabellen, at forskellene mellem beskadigede og ube
skadigede knolde med hensyn til angreb af råd har været meget 
små ved god opbevaring, som ved forsøgene i hus i 1951~52. 
Derimod har der været store forskelle efter den dårlige opbeva
ring i hus og kule i 1950-51, hvor de fleste af de beskadigede 
knolde havde mindre eller større rådne partier. 

For forsøgene ved Studsgaard som på Blangstedgaard gælder, 
at det større antal knolde i 2. sortering hos de beskadigede end 
hos de ubeskadigede kartofler alene skyldes den mekaniske 
beskadigelse. 

Om foråret blev 1., 2. og 3. sortering lagt til kontroldyrkning i 
marken, og resultaterne fra kontroldyrkningen af ubeskadigede 
og beskadigede kartofler fra forsøgene ved Blangstedgaard er 
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Tabel 11. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider i 
vækstperioden, BIangstedgaard. Gennemsnit af alle forsøgsled i 2 år 

I 
Sortering 

Antal I' Ilet. 
knolde uspi-

lagt I rede 

I pet. af antal planter 

I uspirede den i sortbensvge den 
___. ____ . ___ J_ _ . _ 

1~~_I_~~~ii ' 15/7 I 1>/8 

l:beskadigede knolde I 
l. Sunde........... 2322

1 

1. 7 

2. Helede sar m. m.. . 379 7.0 
3. Våde sar ....... "1. ~._ .17.5 

Beskadigede knolde 
1. Sunde ........... i 121 0.0 
2. Helede sår m. m. .. ' 1972 6.6 
3. Våde sar. 367! 41.6 

; 

8.3 0.0 
5,4 

O.! l' 

0.6 0.0 
0.3 
0.5 
0.0 33.3 ,~O.o 

I 
13.4 i 0.6 
9.g I 2.0 

10.0 4.4 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.3 I' 1.! 
0.0 1.3 1.~ _ .. _-' ~ 

O.~ 
1.3 

15.6 

O .• 
3.5 
4.~ 

Tabel 12. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider i 
vækstperioden efter såning og opbevaring i hus eller kule. Gennemsnit af alle 

forsøgsled ved Studsgaard 

Sortering I 

pet. af antal planter i marken 

k~~i~~ Js~i- I-~p-i-re-d-e de-n-I'-sort-b-e-n-sy-g-e-den 

_la_g_l_,--I _r_ed_e __ !-;~ 1
15 /6 1 22/:

J 
~';~~/~ ~~ 

Ubeskadigede Bintje fra syge moderplanler, hus, 1950-5t. 
1. Sunde .......... i 1204 I OA I 15.sl 1.2 1 0.21 DA i 0.4 ' DA ' ().~' 0.4 
2. Helede 8år~. ___ ._. __ :W7 ___ 1 .. 6 _--=-4.g~~.,,-,o.R 0.3 0.3 I 0.3 0.3 

Beskadigede Bintje fra syge moderplanter, hus, 1950-61. 
2. H~ledeosår m. m .. I' 287 I 1.0 11?9i 3.21 o.() i 004 i O.! I O.! I' 0.7 l' 0.7 
~_ Vade sar. . . . . . . . 1175 3.t Lui 8.0 , 0..1 ! O.G i 0.& I 0.9 1.2, l.2 

Ubeskadigede Up to date fra sunde moderplanter, hus, 1951-52. 
1. Sunde .. ;....... I 1113 I 0.8 I 9.7! 1.1 I 0.1 : 0.0 I O_o I 
2. Helede sar m. m. . 484 2.1 9.91 1.1 I 0.4 0.0 I 0.0 

Beskadigede Up to date fra sunde moderplanter, hus, H151-:l2. 

0.0 1 0.0 I' 0.0 
0.0 0.0 0.0 , 

2. Helede sår m. m .. I 1537 1 1.2 113.41 9.2 I 0.0 L~~_L().~L()"~·o~ 
Ubeskadigede Up to date fra syge moderplanter, hus, 1951-52. 
1. Sunde .......... I 899 I 1.7 111.51 l.l l' O.l l 0.0 I 0.0 II 0.1 I 0.1 i O.a 
2. Helede sår m. m .. I 689 I 0.9 10.8

1 

1.3 0.3 I 0.0 0.0 0.0 ....().~ 

Beskadigede Up to dale fra syge moderplanter, 1951-52. 
2. Helede sår m. m .. ! 1511! 2.0 I 14.61 0.6 I 0.2 I O.t ! 0.1 l 0.1 i 0.3 I 1.1 

Ubeskadigede Bintje fra syge moderplanter, kule, 1950-~51. 
1. Sunde .......... i 409 I 2.6 1 37.21 5'sl 6.31 0.4 I 0.4 I: 

004 1 0.71 0.7 
2. Helede sår m. m .. i 158 6.2, 28.s. 7.8 2.5. 0.7 ! 0.7 I 1.4. 1.4 2.3 

Beskadigede Bintje fra syge moderplanter, kule, 1950--51. 
~. H~lede os~rm. m.. 15? I 14.9 I 27.41 6.~ , 0.0 I 
~_ Vade sal ~m. .. 362 1~._3_i_=8.l~" I (j.o 
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som gennemsnit af alle forsøgslcd opført i tabel 11 og fra forsø
gene i hus og kule ved Studsgaard i tabel 12. 

N år alle ubeskadigede sammenlignes med alle beskadigede 
kartofler, har de beskadigede kartofler givet flest uspirede knolde. 
Men ved sammenligning mellem læggekartofler af samme kvalitet 
er der ingen sikker forskel i spireprocenterne i marken mellem 
de beskadigede og de ubeskadigede kartofler. 

Spirehastigheden i marken, udtrykt ved antallet af uspirede 
planter, har vekslet så meget mellem forsøgsledene, at det ikke 
er muligt af forsøgene her at udlede, om såring om efteråret kan 
have nogen indflydelse på spirehastigheden. 

De beskadige dc kartofler har, både når alle planter sammen
lignes under eet, og når planter efter knolde fra samme sorte
ring sammenlignes, giyet flere sortbensyge planter, end de ube
skadigede kartofler. 

Ved kontroldyrkning af de beskadigede kartofler fra forsøgene 
i kuler var angrebet af sortbensyge stort og meget større end hos 
de ubeskadigede. Hos kaTtoflerne fra forsøgene i hus ved Studs
gaaTd var angrebene af sOTtbensyge små, efLer forsøgene på 
Blangstedgaard var angrebene lidt større, og i begge tilfælde val' 
der flere sortbensyge planter efter de beskadigede end efter de 
ubeskadigede planter. 

På planterne efter kartofler mcd helede sår "ar angrebet af 
kartoflens sortbensygc større efter de beskadigede end efter de 
ubeskadigede kartofler. Det står fonnodentlig i forbindelse med, 
at såringen af de ubeskadigede kartofler er sket noget før den 
egentlige opbevaring, og derfor har sårhelingen været noget 
længere fremme og dens indflydelse på kartoflernes stofskifte
processer antagelig mindre under opbevaring og ved lægning 
end hos de beskadigede kartofler, der blev såret på sortere
maskine cHer ved rystning lige inden den egentlige opbevaring. 

Den indflydelse, en hurtig sårheling om efteråret synes at 
have på spiring og angreb af kartonens sortbensyge i det føl
gende år, er sandsynligvis en af årsagerne til de forskelle i spi
ring og angreb af kartoflens sortbensyge, der er forekommet 
mellem kartoflerne fra huse og kuler fyldt ved optagning og 
kartoflerne fra huse og kuler fyldt fra markkule. 

I forbindelse med opbevaringsforsøg i hus med fyldning af 
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Tabel 13. Opbevaringstab og sortering af kartofler nedkulet ved optagning og 
fra markkule 

I 
pet. knolde 

Opbevaringstab 
ubeska -I lægte I fri- I skurv I I rådne Kartoflerne som pet. af 
digede 

I 
sår I ske 

I gnav I 
syge 

nedkulet I sår I I 

vægt tørstof Sortering 
la Ib le I 2 3 4 

1950-51, Up to date. 
Ved opt ....... 

[ 
1.9 5.2 50.2 24.4 [ 5.7 8.6 [ 8.1 3.0 

Fra markk .... 9.7 20.6 42.0 27.1 10.7 8.1 4.7 7.4 
_. 
1951-52, Bintje. 
Ved opt. . ~ ... 

I 
5.4 9.8 46.Q 30.0 I 0.8 10.6 I 2.0 10.6 

Fra markk .... 2.1 7.5 38.4 35.4 I 3.1 3.0 , 1.2 18.9 

1952-53, Up to date. 
Ved opt. ...... I 11.3 15.4 70.2 11.3 I 5.2 [ 6.1 I 2.8 4.1 
Fra markk. '" 5.5 12.3 63.4 2.6 I 7.1 7.7 2.1 9.9 

huset ved optagning og eftel' forudgående opbevaring i mark
kuler (473. beretning) er der i 1951-52 udført kontroldyrkning 
af prøver fra de enkelte forsøgsled, og i forbindelse med opbe
varingsforsøg i 1950-51, 1951-52 og 1952-53 er der udført 
kontroldyrkning af kartofler fra kuler, der var fyldt ved optag
ning og fra markkule (489. beretning). 

Efter kartoflerne fra forsøgene i hus var der kun få angreb af 
kartoflens sortbensyge, og spiringen forløb omtrent ens hos kar
toflerne fra forsøgsledene med fyldning af huset ved optagning og 
fyldning fra markkule. 

I tabel 13 og 14 er resultaterne fra forsøgene i kuler anført. I 
tabel 14 svarer betegnelsen u til kartofler, der var udtaget af 
beholdningerne inden kartoflerne var rørt med greb, 1., 2. og 
3. sortering svarer til de på side 94 nævnte sorteringer. 1. sorte
ring er beregnet udfra spiring og angreb af kartoflens sortbensyge 
hos kartofler fra de tre sorteringer la, Ib og le. 

r kulerne havde der i alle tre forsøgsår på grund af fugtigt 
vejr i optagningstiden og nedkuling af våde kartofler været et 
stort tab og mange dårlige kartofler. Tabene var gennemgående 
mindst og kvaliteten i alle tilfælde dårligst hos kartoflerne, der 
var nedkulet fra markkule. 
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Tabel 14. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider i 
vækstperioden. Prøverne udtaget fra kuler 

Kartollerne I Sorte-I Antal I pet. I pet. af antal planter i marken 
dk l t . Iknoldel uspi" 1----- -----

ne u e rmg lagt rede uspirede [ sortbensyge 

Up to date 1950-51, talt den I 7(6 i 14(61 21(6[21(6 I 2"/6 I 13/7 I 3°(7 I 21(. 

Ved opt. . . . . u 197 2.0 [ 5.7 1.6 [ 0.51 0.0 I 0.51 1.1 1.1 li 1.1 
Fra markk.. . u 200 2.0 9.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 
Ved opt. . . . . 1. 293 3.3 3.7 2.3 i 1.3 11.7

1

' 2.4 3.8 11.1 15.5 
Fra mark.. . . 1. 288 2.9 4.6 1.4 0.6 0.6 0.8 2.1 7.9 9.3 
Ved opt. . . . . 2. 99 2.0 4.1 2.1. 1.0 I 2.1 2,1 3.1 9.3 10.~ 
Fra markk.. . 2. 99 6.1 6.5 2.2 I 0.0 O.O! 0.0 2.2 11.9 15.1 
Ved opt. .. . . 3. 60 16.7 16.0 I 0.0 I 0.0 I 4.0 r' 4.0 6.0 16.0 16.0 
Fra markk.. . 3. 77 14.3 10.6 1.5, 1.5 3.0 I 3.0 3.0 16.7 30.3 

~in~ 195~-52, talt den i 31(5 116~~2~1~~8~ 
V.ed opt. . . . . u 200 2.0 I 6.6 li 1.0 " 0.0 I 0.51 0.5/ 0.51 0.5 1 1.5 
Fra markk.. . u 200 2.0 10.7 0.1i 0.0 0.0 0.5 O.; 3.6: 10.2 
Ved opt. . . . . 1. 224 l.9 3.2 I 2.7 1.6 1.3 2.4 2.4. 4.81' 8.4 
Fra markk.. . 1. 227 3.4' 2.5 0.8 0.0 3.3 9.4 9.4 13.3 19.3 
Ved opt. . . . . 2. 81 12.3 7.0 '[1.4 I 0.0 1.4 2.8 2.8 5.6 5.6 
Fra markk.. . 2. 62 17.7 3.8 0.0 0.0 0.0 5.7 15.1 15.1 I 22.6 
Ved opt. . . . . 3. 17 53.9 0.0 0.0 I 0.0 0.0 I 0.0 0.0 0.0 I 0.0 
Fra markk.. . 3. 20 55.0 33.3 :33.3 11.1 33.3 88.9 100.0 100.0 ;100.0 

rp to date 1952-53, talt den 12/6 122/6110/7122/6 1 i 10/7 I 25/ 7 1 12/ 8 

Ved opt. .... -t-U--201 ~.51 1.0 ",0.0 I 0.0 I 0.0 -! - !~! ~~o 
Fra markk.. . u 206 ~.4 1.0 I 0.0 I 0.0 0.5 i 1.0 1.0 3.0 
Ved Dpi. .. . . 1. 261 4.4! 6.3 i 1.4 0.0 0.5 I 1.2 i 1.2 1.7 
Fra markk.. . 1. 265 8.9 j' 4.4 1.2 1.1 2.8 3.7 l' 4.3 4.5 
Ved opt. .... 2. 100 12.0 2.3. 0.0 0.0 I 1.1 2.3 3.4 3.4 
Fra markk.. . 2. 104 2.9 6.9 I 2.0 1.0 3.0 3.0: 3.0 5.9 

~;~ :a~kk·.: : ~_: _1 __ ~~_ ~~:~ I ~:U ~:~ ~:~ I ~:~ ~:~ I ~:~ ~:: 

I spireprocent og spirehastighed var der ingen sikre forskelle 
mellem kartoflerne, der var nedkulet straks, og de, der val' 
nedkulet fra markkule. Angrebet af kartoflens sortbensyge var 
stort og i årene 1952 og 1953 så afgjort størst efter kartoflerne, der 
var nedkulet fra markkule. Optællingerne i 1951 viste et noget 
andet resultat; for blandt planterne efter 1. sorteringskartofler 
var der flest angreb af sortbensyge efter kartofler nedkulet ved 
optagning, og det gjaldt ikke blot for gennemsnittet af 1. sorte
ringerne, men også for de enkelte grupper, la, Ib og le. 
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Læggekartofler udtaget fra tørre og fra fugtige partier 

i opbevaringshuse og kuler 

Prøverne', der i opbevaringshuse og -kuler ved forskellige land
brug var udtaget fra tørre og fra fugtige lag i beholdningerne, 
blev ved ankomsten til Studsgaard delt i 2 partier il 100 knolde. 
Det ene parti blev sat til spiringsbedømmelse i stalden, medens 
det andet blev sorteret i følgende grupper: 1) sunde, 2) med 
mindre, tørre beskadigelser, insektgnav, skurv og lignende, 3) 
med våde sår, men med sund topende og 4) med rådden topende 
og helt rådne. Efter sortering blev grupperne 1), 2) og 3) fyldt 
i poser og hensat på et køligt sted. 

De karakterer, kartoffclsektionernes ekspeditionsmænd havde 
givet ved udtagning af prøverne, viste alle, at blandt kartoflerne 
fra de våde lag var der flest syge. Ved sorteringen på forsøgs
stationen var der, sorn det fremgår af tabel 15, ligeledes flere 
kartofler fra de våde lag, der var angrebne af forrådnelsesorgan
ismel', end der var blandt kartoflerne fra de tørre lag. Af sunde 
knolde var der lidt flere og af knolde med tørre sår færre hos 
kartoflerne fra de våde lag end hos kartoflerne fra de tørre lag. 

I de kuler, hvor kartoflernes kvalitet og eventuelle spiring 
blev bedømt inden udtagning af prøver og sortering, fandtes der 
ingen spirede kartofler. Ved udtagning af kartoflerne fra husene 
spirede kartofler i de 8 af 18 huse, men kun i de 2 af de 8 huse 
var der spirede kartofler i de tørre lag. I de to huse var der hen
holdsvis 10 og 30 pet. spirede i de tørre lag med 100 og 50 pct. 
spirede i de våde lag. I de våde lag i de andre huse varierede pet. 
spirede kartofler fra O til 100 pet. 

Spirernes længde i de 2 huse med spirede kartofler i de tørre 
lag var henholdsvis 3,0 og 0,2 cm i de tørre lag og 5,0 og 0,5 cm 
i de yåde lag. Mellem de andre huse med spirede kartofler i de 
våde lag varierede den gennemsnitlige spirelængde fra 0,2 til 
2 em. 

V cd kontroldyrkningen i marken spirede alle tre sorteringer 
af kartofler fra de våde lag meget dårligere end tilsvarende 
kartofler fra de tørre lag, og planterne efter kartoflerne fra 
de våde lag blev meget stærkere angrebne af kartoflens sort
bensyge. 
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l aDel Hl. C)ortermg og kontroldyrknillg i marken af ikke forspirede kartoner fra opbevaringshus og -kuler 
ved forskellige landbrug. Gennemsnit for sort, 1951 

Sort 

Bintje 

Bintje 

])cO{lara 

Hobusta 

Alpha 

Cp Io date 

l~p to Jate 

King Edward 

-----1---- ----------A-n-t-a-l-ik-Worspirede 

O ,Anlal knolde ved sortering pet. af lagte knolde 
il- I huse Prøve 

~:~~- eller udtaget ar ----I med I med --- sun~- I med tørre sår I med våde sår --

I
, kuler " sunde I tørre l våde 1--- 1----

: sår I sår ,uspiret I sortben, uspiret: sortben I uspirel I sorth(,~l 

hus 5 
).) » 
i) }) 

hus 7 
n » 

hus 
), 

hus 
)) 

» 

hus 
» 

hus 
)i 

), 

)) 

») 

i) 

) 

de tørre lag 
de våde lag 
» sorterede« 

de tørre lag 
de våde lag 

de førrc lag 
de våde lag 

de tørre lag 
dc våde lag 
»sorten'clcl( 

de førre lag 
de våde lag 

;;02 -118;1 -- -~3~:-1 -0_7 0.0 I 7.1 I 0.0 I 76.!) I 
:H 1 141 16 I l\b 7.R 24.1 ;1.5 75.0 1 

:WO 190 1'1, 0,3 :1.0 5,3 I, 3_7 85,7 I 

451 251 
458 211 

54 
4\) 

67 
71 
\i4 

72 
77 

:l 
7 

o 
1 
O 

o 
O 

0.4 
5.2 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
L:; 

0.7 
0.7 

5.r. 
12.2 

0.0 
(Lo 
0.0 

0.0 
0.0 

4.0 
10.0 

0,0 
34,1 

0.0 
0,0 I 

0.0 

:l.G 
4.B ! 

0.4 

4_7 
9.1 

o_o 
0.0 
0.0 

0,0 
0.0 

66.7 I 

84.6 

0.0 
42.H 

0,0 

0.0 
12", 

0,0 

0.0 
7 _7 

0.0 
0.0 

0.0 

201> 
177 

1.2 0.0 44_1 0.0 
55 

II ku»le 'I 2 de torre lag 80 116 4 2.5 0.0 3.5 2.3 75.0 il 

de tørre lag 
de våde lag 

1.0 
ULI 

\) 

40 38.2 7_3 SO,o i 7.', 
1.9 

15.'1 

)i de våde lag 43 31 26 a9.5 7.0 29.0 6.5 61.5 
0.0 
0.0 

I 
ku»le l 2 de tørre lag 80 111 !) 1.3 0.0 15.3 0.0 55.5 I 11.1 

» de våde lag 82 92 31 15.9 0,0 44.5 ~ 77,4 I 0.0 

Gen-s-'.-a-r-i-k-k-e-t-·o'--rsPirede fra de tørre lag, ,., -;)---9-'-60-107-1-3-8-'4-0/,-:0[--2-.-0';{-0:--0-'-8--'- 0.8 I -3-.-2 -'--0.'1 ' 59.1 '-1- 42'''73--' 

» »» » » de våde lag, _ . - 62,7%, ___ ~~9_%-,I __ 6_.1_';{_ol,--_8_.3---,,--_3_',_9---, __ 2_2_.7--, __ 2_._9--,1_7_7_,_,,-'-__ _ 



Tabel 16. Sortering og kontrol dyrkning i marken af forspirede kartoner fra opbevaringshuse og "kuler 
ved forskellige landbrug. Gennemsnit for sort, 1951 

Opbe-
Sorl varet 

Bintje 

Bintje 

Deodara 

Rohusta 

Alphu 

Up lo dale 

Up Io dale 

hus 
)} 

hus 
» 

hus 
)} 

hus 
» 

hus 
» 

hus 
» 

kule 
» 

Antal 
huse 
eller 
kuler 

[) 

» 

7 
)} 

» 

» 

2 
» 

Prøve 
udtagrt 

af 

de tørre lag 
de våde lag 
»sorterede« 

de tørre lag 
de våde lag 

de tørre lag 
de våde lag 

de lørre lag 
de våde lag 
Hsorterede« 

de tørre lag 
de våde lag 

de tørre lag 
de våde lag 

de tørre lag 
de våde lag 

Antal forspirede 
knolde ved lægning 

pet. af lagte knolde 

-~~I=-~;;---= ~unde knolde-! syge knolde_ 

spiret l uspiret spiret: uspiret uspiret l sortben I uspiret l sortben 

4~6--~--1--'~4-' ----1--- -:--~'l 58.3 4.2 

377 26' 40 18 5.2 5.7 I 77.5 10.0 
458 19 20 3 1. 7 l.5 65.0 5.0 

664 
640 

100 
82 

100 
99 
98 

87 
85 

294 
199 

181 
78 

11 
49 

o 
6 

o 
9 
2 

11 
9 

2 
13 

12 
11 

20 
21 

o 
5 

o 
1 
O 

2 
5 

3 
16 

7 
62 

ri 
7 

o 
7 

O 
O 
O 

O 
l' 

1 
72 

2.0 
2.8 

1.0 
:1.4 

0.0 
1.0 
0.0 

:J.4 
0.0 

0.7 
7.1 

59 9.0 o 1.6 I 

2.5 
2.6 

2.0 
6.8 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
4.7 

0.3 
5.7 

1.6 
3.4 

35.0 
95.0 

0.0 
80.0 

0.0 

50.0 
100.0 

66.7 
56.6 

85.7 
69.4 

10.0 
5.0 

0.0 
20.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
HLs 

0.0 
0.0 

King Edward kule 
)} 

2 
» 

(le tørre lag 
de våde lag 

--------'----_....!.._-----'---~ ~-
1 __ ~_~_~_7_-2~-~--~~-7_~-~:: I 

97.8%\ 2.2%\ 73 7 2.1 I 

0.0 
0.0 

29.4 
50.0 

0.0 
0.0 

Gens. af de forspirede fra de lørre lag ............. . 
» »)) » » de våde lag ............. I 92.5% 7.5% 206 164 :J.9 

1.2 
3.6 

47.9 
68.0 

-~--~--~-

5 .• 
4.~ 



99 pct. af de helt sunde kartofler fra de tørre lag spirede i 
marken, mod kun 92 pet. af de helt sunde kartofler fra de våde 
lag. De tilsvarende tal for kartoflerne med tørre sår var: 97 pct. 
for kartoflerne fra de tørre lag og 77 pct. for kartoflerne fra de 
våde lag, og for kartoflerne med våde sår, der i det hele taget 
havde en meget dårlig spireevne i marken, var tallene 41 og 24 
pct. 

Angrebet af kartoflens sortbensyge i marken var mere afhængig 
af, om kartoflerne havde ligget -ddt eller tørt i opbevaringshuse 
og kuler, end om kartoflerne ved lægning var helt sunde, havde 
tørre sår eller våde sår. For, som det ses af tabel 15, var angrebet 
af sortbensyge mindre efter lægning af kalioflerne med våde 
sår fra de tørre lag, end det var efter lægning af de sunde kar
tofler fra de våde lag. 

Ligesom pet. uspirede knolde er angrebet af sortbensyge be
regnet som pct. af antal lagte knolde. På grund af de mange 
uspirede knolde fra de våde lag ville forskellen i angrebets 
styrke mellem kartoflerne fra de tørre lag og kartoflerne fra de 
våde blive endnu større, hvis angrebet af sortbensyge var beregnet 
som pet. af antal planter i marken. 

I gennemsnit af aUe prøver ti'a de tørre lag var 0,8 pet. af 
planterne i marken efter de helt sunde kartofler, 0,4 pet. af 
planterne efter kartofler med tørre sår og 5,6 pet. af planterne 
efter kartoflerne med våde sår angrebet af kartoflens sortbensyge. 
De tilsvarende tal for kartoflerne fra de våde lag var 4,4, 3,7 og 
20,7 pet. 

Efter at kartoflerne var sorterede på den ejendom, hvor de 
havde været opbevarede, blev der fra 5 opbevaringshuse med 
Bintje og et med Robusta udtaget en prøve, Kartoflerne fra disse 
prøver, der i den følgende tekst og tabellerne 15 og 16 er be
tegnede som »sorterede«, blev sorterede igen ved ankomsten til 
Studsgaard, og det ses af tabel 15, at antallet af knolde med tørre 
sår og knolde med våde sår var nogenlunde det samme som 
blandt kartoflerne fra de tørre lag. 

Ved kontroldyrkning af de »sorterede« var antallet af uspirede 
knolde ikke større end hos kartoflerne fra de tørre lag og meget 
mindre end hos kartoflerne fra de våde lag. 

Angrebet af kartoflens sortbensyge var meget stærkere eftel' 
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de »sortcredc« kartofler end efter kartoflerne fra de tørre lag 
og kun lidt svagere end efter kartoflerne fra de våde lag. 

Den del af kartoflerne fra opbevaringshuse og kuler ved for
skellige landbrug, der hlev forspirede, blev inden lægning sorte
ret i sunde og syge kartofler og i spirede og uspirede kaTtofler med 
de i tabel 16 viste resultater. 

Blandt de forspiTede kartofler fra de våde lag var der 83,7 
pet. sunde og 16,3 pet. syge knolde mod 96,4 pet. sunde og 3,6 
pet. syge blandt kartoflerne fra de tøne lag. 

Spiringen ved forspiring var meget bedTe hos kartoflerne fra 
de tørre lag end hos kartoflerne fra de våde lag: 2,1 pct. af de 
sunde, forspirede kartofler fra de tørre lag var forblevet uspi
rede mod 7,5 pet. af de sunde, forspirede kartofler fra de våde 
lag. Af de syge, forspirede kartofler var 8,8 pct. fra de tørre 
lag og 44,3 pct. fra de våde lag forblevet uspirede. 

Blandt de forspirede kartofler blev de sunde, spirede og uspi
rede samt de syge, spirede kartofler lagt til kontroldyrkning i 
marken. Ligesom hos de ikke forspirede kartoner spirede de for
spirede kartofler fra de våde lag dårligst i marken og blev stær
kest angrebne af sortbensyge, men forskellen mellem kartoflerne 
fra de tørre lag og kartoflerne fra de våde lag i antallet af uspirede 
knolde i marken og planter angrebne af sortbensyge var mindre 
hos (le forspirede end hos de ikke forspirede kartofler. 

Ved en sammenligning mellem tabel 15 og 16 synes det, som 
om forspiringen har forbedret spireproeenten i marken af kar
tofler fra de våde lag og forøget angrebet af kartoflens sorthen
syge hos kartoflerne fra de tørre lag. 

Ved forsøgene i hus ved Studsgam'd med halmdækning og 
ikke halmdækning af kartoffclbeholdningerne (473. beretning) 
var der i midten og i overfladen af beholdningerne udtaget prø
ver af selye beholdningerne, inden de var rørt med greb, og i 
ståltrådssække nedlagt prøver af beskadigede og ubeskadigede 
kartofler fra sunde og syge moderplanter. Alle prøverne blev 
midt i april lagt til kontroldyrkning i marken. 

I de opbevaringsrum, hvor kartoflerne ikke hanlc været dækkel 
med halm, havde de 0yerste 15-30 ('m kartofler været fugtige, 
medens fugtige kartofler kun i ringe grad forekom hos kartoflerne 
fra de halmdækkede rum. 
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Ved forsøgene i hus har antallet af uspirede knolde og uspirede 
planter været for uregelmæssig til, at tydelige forskelle i spirings
evne og hastighed er kommet frem mellem kartoflerne fra halm
dækkede og udækkede rum og mellem kartoflerne fra O\'erfladen 
og fra midten af beholdningerne. 

I 1952 var angrebet af kartoflens sortbensyge, hos kartoflerne 
fra hus meget lille, i 1951 noget større. I tabel 17 er vist resul
taterne fra optællingen den 5. september 1951. 

Tabel 17. Angreb af kartoflens sortbensyge den 5. september 1951 efter lægge
kartofler fra halmdækkede og udækkede rum --------1 ' Sorteri~-g----------

Kartoffel- sunde, usorterede fra I 
beholdningerne loverfl. ,midten la Ih Ie __ ~_ 

pet. sortbensyge planter 

~~lmdækket.-. -.. -. -: - 3 -c-----1 I 1 I 5--1-2 -13 9-
Udækket......... 7 2 1 3 J~ _____ _ 
"* Betegnelserne er de samme som er anvendt på side 94. 

Som det ses af tabellen, har der i 1951 været en tendens til, at 
kartoflerne fra de udækkede rum gav de fleste sortbensyge 
planter. 

Af tabellen ses endvidere, at angrebet af sortbensyge har 
yæret størst hos kartoflerne fra overfladen. Det samme gjorde sig 
gældende hos de beskadigede kartofler fra syge moderplanter, der 
havde ligget i de udækkede rum. Ved alle de andre forsøgslcd 
yar angrebene af kartoflens sortbensyge for små til, at der var 
sikre forskelle i angrebets styrke mellem kartoflerne fra over
fladen og fra midten af rummene. 

Kartofler opbevaret i siloer 

Ved forsøg i Studsgaard med ensilering af kartofler i 1950-51 
og 1951-52 (se 506. beretning) blev der benyttet hele, rå DianeIla 
kartofler til forsøgsledene : 

1. 10 X 30 cm åbning under siloens tremmebund, oversiloen 
ikke tættet. 
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2. Et afløbsrør med en diameter på 5 cm under siloens tremme
bund, oversiloen ikke tættet. 

3. Afløbsrør lukket til kartoflerne faldt sammen, oversiloen 
tættet. 

Efter fyldning af siloerne blev kartoflerne i forsøgsledene 1 
og 2 dækket med halm, kartoflerne i forsøgsled 3 med papir, og 
endelig blev alle tre forsøgsled dækket med låg af galvaniseret 
jernblik for at beskytte dem mod regnvand. 

Ved forsøgslcd 1 har der været mulighed for et luftskifte, ved 
forsøgsled 2 har mulighederne været knap så gode, og ved for
søgsled 3 har mulighederne for luftskifte været små. 

I 1950-51 og 1951-52, da kartoflerne i siloerne fra forsøgs
ledene 1 og 2 ikke faldt sammen, og i 1950-51 da det samme 
var tilfældet med kartoflerne fra forsøgsled 3, søgtes kartoflerne i 
disse forsøgsled beskyttet mod frost ved hjælp af halmknipper 
lagt uden om og over siloerne. 

Temperaturen mellem kartoflerne i forsøgsled 1 og 2 var j 

begge de her nævnte forsøgsår kun lidt højere end luftens middel
temperatur, kuldioxydindholdet i luften mellem kartoflerne var 
meget ringe, og under opbevaringen blev der kun i enkelte til
fælde konstateret nedgang i luftens indhold af ilt. I forsøgsled 3 
var temperaturen i 1950-51 noget højere, og samtidig med at 
luftens indhold af ilt i dette forsøgsled faldt ca. 8 pct., steg ind
holdet af kuldioxyd i luften omkring kartoflerne en overgang til 
knap 8 pct., uden at kartoflerne i siloen faldt sammen. 

Af de kartofler, der i 1950-51 lå i siloerne fra den 20/11 til 
den 13 /12 og i 1951-52 fra den 24ho til den 26/3, blev der ved 
afslutning af ensileringsforsøgene udtaget prøver til lægning i 
marken. 

Ved udtagningen blev kartoflerne sorteret i de på side 94 
nævnte sorteringer med de i tabel 18 viste resultater. 

I 1950-51 har opbevaringstab i vægt og tørstof været små for 
kartoflerne fra forsøgsled 1 og 2, medens der i forsøgsled 3 har 
været store tab og mange helt rådne kartofler og kartofler med 
rådpletter. 

Den forholdsvis lave procent af kartofler med friske sår i 
forsøgsled 3 kan være udtryk for, at de mange rådne kartofler 
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Tabel 18. Opbevaringstab og sorteringsresultater hos kartofler opbevaret i siloer 

Knolde, vægtpet. 
Opbevaringstab 

helt l med \ med l med l indtil lover For- i pet. af tørre friske skurv ! ! Ar søgs- sunde sår I sår oggnav rådne I rådne led 

I vægt I tørstof sortering 
la I Ib I le I 2. 3. I 4. 

1950-51 ... 1 I ~0'1! 1.6 

I 
~-28.71 8.4 

l 
15.6 5.5! 2.5 

2 0.0 1.9 40.6 29.3 7.1 11.6 7.2 4.2 
3 

i 1~:: I 
16.7 

I 

29.1 29.6! 3.7 I 3 .• 17.5 16.6 
1951-52 1 17.7 14.81 17.1 1.7 

I 
23.7 11.0 1 31.7 

2 8.8 12.7 12.6 24.0 2.7 28.4 13.5 18.8 

ved udtagning fra siloen og ved sortering har virket beskyttende 
på de sunde kartofler. Den lave procent af kartofler med stærk 
skurv, gnav og revner i forsøgsled 3 skyldes sandsynligvis, at 
vækstbetingelserne for de organismer, der forårsager råd hos 
kartofler, har været bedre i sårene på kartoflerne fra dette for
søgsled end hos kartoflerne fra forsøgsledene 1 og 2. 

I 1951-52 har der i forsøgsled 1 og 2 været et stort opbeva
ringstab og mange rådne kartofler, størst har tabet og antallet 
af rådne kartofler været i forsøgsled l, selvom temperaturen 
mellem kartoflerne i dette forsøgsled ikke har været under 4 0 

og oftest har ligget ca. -lo lavere end mellem kartoflerne i forsøgs
led 2, og indholdet af kuldioxyd i luften omkring kartoflerne i 
begge forsøgsled har været under en. 

Kartoflerne, der blev sorteret i midten af februar, blev igen 
gået igennem inden lægning i marken, hvorved enkelte kartofler 
blev flyttet til en anden sortering. 

Sorteringerne la, 1b og le blev lagt i marken, og for forsøgs
ledene 1 og 2's vedkommende desuden sorteringerne 2 og 3. I 
forsøgsled 3 stod der vand i bunden af siloen, og ved afslutning 
af ensileringsforsøgene blev der udtaget prøver blandt kartoflerne 
under vand og blandt kartoflerne over vandet i siloen. De ud
tagne prøver blev lagt i marken og er i tabel 19 betegnet henholds
vis »under vand« og »over vand«. 

Spireprocenten i marken i foråret 1951 var ret god for 1. sorte
ringskartofler fra forsøgsledene 1 og 2, bedst var den for kar-
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Tabel Hl. Spiring og angreb af kartoflens sortbensyge på forskellige tider 
vækstperioden. Prøver udtagne af siloer 

._. 

I so.rle'l 
I For- Antal I Antal pet. af antal planter 

søgs- knolde " uspiredel---
led 

rmg 
lagt_: knolde [ uspirede sortbensyge 

I 

Forsøg i 1950 -51, talt den 7/6 [14/S[ 21/6 [21/s l 28/S[18/7 [ 30/7 [21/8 ) 5/9 

la 100 1.0 5.11 3 .0 i 0.0 [ 2'01 3.0: 4·QI ~'1115,l{116-.~ 
2 la 100 2.0 24.5 3.1 I 0.0 I 3.1 3.1

1 

3.1! ;).1' 18.4 23., 
3 la 67 1.5 12.11 6.1 I 0.0 '."1 3.",'.': 4.51 4.5, 7.6 

1 Ib 99 0.0 9.1 2.0 1.0 1.0 3.0' 3.01 13.1 26.3 2S.3 
2 Ib 100 4.0 10.4 2.1 I 0.0 6.3

1 
11.5. 13.5 lS.8 33.4 38.5 

3 Ib 25 0.0 16.0 4.0 i 0.0 12.0112'°112.0 12.oi 16.0: 24.0 

"I 
I 

le 9S 0.0 16.3 1.0 2.0 2.0 3.1 11.2[ 22.5 24.5 
2 le 94 1.1 2.2 0.0 0.0 5.4

1 
6.51 7.5 16.1 28.0 35.5 

3 le 18 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0' 0.0: 6.7 6.71 6.7 13.3 

1 2 98 4.1 6.3[ 0.0 I 0.0 7.4 8.51 9.5 18.0 24.3 26 .• 
2 2 98 5.1 9.7 0.0 0.0 4.3 5.4 9.7 14.0 21.5 25.~ 

1 3 75 10.7 17.91 4.51 0.0 7.fi! 9.0 9.0 11.9 13.4 16.4 
2 3 70 7.2 0.0 6.21 9.2 12.31 16.9 18.5 20.0 

1
1;:1 :: I 

I 
3 und. vand 36 10.9 0.0 I 8.al 8.31 16.7\ 16.7 30.6 38.9 
3 over vand 136 2.5 L.s 3.2 0.6 4.5: 5.8 8.3: 12.2 21.8 25.0 

, 

Forsøg i 1951-52, talt den : 31/5 1
16

/ 6 1 23/6 ! 23 /6 : 
. I _I 

3/7 [16/7 ! '/B [14/S[ 9/9 

1 la 

I 
89 9.0 

I 
2.51 1.21 0.0 I 2.51 7.4 7.41 7.4 8.61 8.6 

2 la 93 10.7 8.. 0.0 0.0 1.2 1.2 2.4 2.4 3.6 7.2 

Ib 

I 
82 22.2 I 3.2 1 0.0 0.0 3.2 3.2 3.21 4.8 12.71 12.7 

2 Ib 89 14.6 7.9 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6' 2.6 2.s 10.5 

i 
1 le 85 24.7 6.3 0.0 0.0 4.7 6.3 7.8 9.4 9.4 15.6 
2 le 92 7.6 11.8 1.2 0.0 7.1 11.8 11.8 11.8 11.8 16.5 

2 60 31.7 4.9 0.0 0.0 2.4 2.4 4.9 4.9 4.9 9.s 
2 2 90 20.0 8.8 2.8 1.4 0.0 4.21 4.2 5.5 8.3 ILt 

1 3 46 82.7 

I =i=1 -[ =1 =1 2 3 40 62.5 
I 

toflerne fra forsøgsled 1. I 1952 var spireprocenten dårlig og 
dårligst for kartoflerne fra forsøgsled 1. 

De helt sunde kartofler og kartoflerne med lægte sår fra for
søgsled l har i foråret 1951 spiret hurtigere end de tilsvarende 
kartofler fra forsøgsled 2, medens kartoflerne med friske sar 
fra forsøgsled 1 har spiret påfaldende langsommere end kar-

112 



toflerne med friske sår fra forsøgsled 2, sandsynligvis fordi 
såringen ved udtagning og sortering har haft en forskellig virk
ning på spiringen hos de to partier kartofler. Dette var ikke 
tilfældet i 1952, hvor alle 5 sorteringer af kartoflerne fra forsøgs
led 1 spirede hurtigere end kartoflerne fra forsøgsled 2, selvom 
kartoflerne fra forsøgsled 1 var dårligst opbevaret og havde den 
laveste spireprocent. 

Angrebet af kartoflens sortbensyge i marken, der hos alle 
kartoflerne fra siloerne var meget stort, var i 1951 størst hos 
kartoflerne fra forsøgsled 2 og mindst hos kartoflerne fra for
søgsled 3. Dette stenlmer ikke overens med resultaterne fra de 
fleste andre forsøg, der er gennemgået i denne beretning, hvor de 
dårligst opbevarede kartofler gennemgående har givet de fleste 
sortbensyge planter i marken. Angrebets størrelse i marken er 
således ikke alene et spørgsmål, om der har været et stort svind 
under opbevaringen, men det kan under særlige forhold også 
være afhængig af forhold under opbevaringen, der ikke øver 
indflydelse på svindet. 

I 1952 har forskellen i angreb af sortbensyge mellem forsøgs
ledene 1 og 2 været små og usikre. Især i 1951 steg antallet af 
sortbensyge planter stærkt fra midten af juli til midten af august. 

Prøven fra forsøgsled 3, der var udtaget blandt de kartofler, 
der i bunden af siloen stod under vand, havde en lavere spire
procent og flere sortbensyge planter i marken end prøven, der 
var udtaget blandt kartoflerne over vandet. 

OVERSIGT, DISKUSSION OG KONKLUSION 

Opbevaringens indflydelse på læggekartoflers spiring i marken 
og på angreb af kartoflens sortbensyge er belyst ved kontroldyrk
ning i marken af prøver af kartofler fra opbevarings forsøg og 
praksis og ved bakteriologiske undersøgelser af jord og knolde. 

Spiring: Den måde, hvorpå læggekartofler opbevares, og de 
forhold, hvorunder de tages op, kan have stor indflydelse både 
på spireprocent og på spirehastighed i marken. 

Undersøgelserne i vækstperioden 1951 tyder på, at manglende 
spiring i marken oftere skyldes angreb af Fusarillln sp. end 
angreb af sortbensbakterier, og at dræbning af kartoflernes spirer 
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før eller lige efter, de har nået jordoverflarlen, oftest skyldes 
angreb af rodfiltsvamp. 

Ved at pode forskellige mængder sortbensbakterier på skiver 
af kartoffelknolde fandt Kotila & eoons. (1925), at kartotIelknolde 
var i stand til at modstå angreb af ganske små mængder sortbens
bakterier, medens større mængder bakterier var i stand til at 
forårsage en fuldstændig forrådnelse. Indenfor ret vide grænser 
vil det dog formodentlig sjældent være mængden af sortbens
bakterier i jorden, der bestemmer det antal læggekartofler, der 
rådner i jorden, inden spirerne har vist sig over jordoverfladen. 
For ved de forsøg, der er udført ved Studsgaard med tilførsel af 
smitstof til furen inden kartoflernes lægning (tabel 4), var for
skellen i spirede og uspirede knolde mellem ikke smittede og 
smittede parcener lille, og både i de ikke smittede og i de smittede 
parceller var der mange uspirede knolde. Kun hvor furen var 
tilført rådne kartofler inden knoldenes lægning, syntes der at 
være en tendens til stigning i antallet af uspirede knolde. 

Ved kontroldyrkning i marken af kartoflerne fra opbevarings
forsøgene i hus og i kule spirede de helt ubeskadigede kartofler 
hurtigst. Kartoflerne, der havde friske sår ved lægning, havde 
en større spireprocent i marken end sunde knolde med tilsyne
ladende lægte sår (tabel 9). Forsøgene fortæller, at såring såvel 
ved optagning og transport til hus eller i kule som ved udtagning, 
sortering og lægning ofte vil forøge antallet af spring i marken 
efter et parti tilsyneladende sunde læggekartofler, og at såring 
om efteråret synes at være mere tilbøjelig til at formindske plante
antallet i marken end såring lige før lægning. 

Blandt de kartofler, der i 1951 blev udtaget af siloerne til 
lægning i mal"ken, spirede kartoflerne med friske sår fra forsøgs
led 1 påfaldende langsommere end de tilsvarende kartofler fra 
forsøgsled 2 (tabel 19). Ved kontroldyrkning af kartofler fra 
opbevaringsforsøg i hus (tabel 9) spirede de sunde læggekar
tofler, der var udtaget, inden kartoflerne var rørt med greb og 
sorterede, hurtigere end de sunde læggekartofler, der blev ud
taget efter sorteringen. Hos kartoflerne fra kulerne var forholdet 
omvendt, her spirede læggekartoflerne, der var udtaget efter 
sortering, hurtigst. 
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Virkningen af såringen ved udtagningen fra opbevaringsstedet 
har således ikke været ens for de forskellige partier kartofler, 
og endnu ikke offentliggjorte undersøgelser fra vinteren 1956-57 
har da også vist, at selvom såring ofte fremmer spiring hos kar
tofler, kan en såring undertiden hæmme spiring. 

I de fleste forsøgsled har der sammen med en god spireprocent 
i marken fulgt en god spirehastighed og sammen med en mindre 
god spireprocent en mindre god. spirehastighed, men der har 
været undtagelser, især blandt forsøgsledene med de mindre 
gode læggekartofler, hvor spireprocent og spirehastighed ikke har 
fulgtes ad. 

De foretagne undersøgelser har vist, at manglende spiring 
og langsom spiring i marken hos Bintje og flere andre kartoffel
sorter ofte skyldes forkert opbevaring af læggekartoflerne, og 
det må formodes, at dårlig opbevaring af læggekartofler alene på 
grund af dårlig spiring vil kunne nedsætte udbyttet. 

Jordsmilte : Med de metoder, ly!orse (1917) og Kolila & Coons 
(1925) anvendte til deres undersøgelser, kunne de ikke konsta
tere, at sOl'lbensbakterier overvintrede i jorden, og derfor sluttede 
de af deres undersøgelser, at sortbensbakterier almindeligvis ikke 
overvintrer direkte i jorden. Kotila & Coons fandt dog sortbens
bakterier i knolde, der havde ligget i jorden om vinteren. Morse 
skriver, at han aldrig har iagttaget kartoflens sortbensyge på 
stænglerne efter knolde, der har overvintret i jorden, men 
mener dog, at sorihensbakterier lige så vel skulle kunne over
vintre i inficerede knolde i jorden som i kartofler under opbe
varing. 

Ved at inficere steril jord med sortbensbakteder og efter over
vintring at undersøge jorden for bakterier havde Patel (1927) 
fundet en sikker metode, der viste, at i Iowa overvintrer sortbens
bakterier i steril jord. 

Ved Studsgaard er sortbensbakteriens, Baclel·il1lTI cal'Olovorums, 
forekomst i jorden undersøgt i jordprøver fra marker ved forsøgs
stationen, hvor det var fra et til fem år siden, der sidst havde 
været kartofler, og hvor angrehet af kartoflens sorthensyge havde 
været meget forskelligt i styrke. Jordprøverne hlev udtaget i 
februar 1952, og bakterierne blev påvist i et så stort antal, at 
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der under gunstige smittebetingelser måtte forventes angreb af 
sortbensyge selv i marker, hvor der ikke havde været eller kun 
havde været et svagt angreb af sortbensyge. 

Da angrebet af sortbensyge har varieret stærkt i de foregående 
år, synes jordens indhold af sortbensbakterier sjældent at være 
afgørende for angrebets styrke. Denne antagelse støttes af, som 
Jelne (1955) skriver, at det ikke ser ud til, at der bliver mere 
sortbensyge, selvom den samme marks bruges til kartofler år 
efter år, og den støttes af forsøg i 1950, hvor smitstof tilført furen 
inden kartoflernes lægning ikke gav nogen væsentlig forøgelse i 
antallet af syge planter. 

Ved undersøgelser foretaget i vækstperioden 1951 var angre
bet af sortbensyge hyppigst på stænglen under og lidt over jord
overfladen. Infektion kunne her tænkes at være foregået enten 
fra syge læggeknolde eller fra jorden gennem knolden eller gen
nem sår på selve stænglen. Angreb på stænglen uden angreb 
under jordoverfladen forekom ofte, og i enkelte tilfælde var der 
på sunde planter med knækkede grene angreb af sortbensyge, 
der bredte sig fra såret nedad over grenen og opad over grene og 
blade. I disse tilfælde, hvor det kun har været de overjordiske 
dele, der har været angrebet, vil næsten den eneste mulige form 
for smitte være smitte fra jorden. Ligemeget hvordan angrebet 
har vist sig på stænglen, kan infektionen skyldes smitte fra jord, 
og som det fremgår af forsøgsresultaterne og også vil i\'emgå af 
det følgende, har den sandsynligste form for infektion af planter 
efter læggeknolde uden råpletter oftest været infektion fra jorden. 

Smitte med læggeknolden : 386 knolde med mere end halvdelen 
af knolden rådden blcv undersøgt for forekomst af Baclerium 
carotovorum og Fusarium sp. Fusarium sp. blev fundet i alle knolde, 
men Bacterium carotouorum kun i een. 

De første angreb af kartoflens sortbensyge er oftest iagttaget 
omkring midten af juni. Derefter steg antallet af angrebne plan
ter ret hurtigt til sidst i juni, så som regel meget langsomt til 
midten af juli og især hos kartoflerne fra kule hurtigt fra dette 
tidspunkt til afgrøden var moden. 

De angreb, der har vist sig inden midten af juli, skyldes for
modentlig i mange tilfælde bakterier, der er trængt ind i kar
toflen ved eller lige efter dens lægning, eller eventuelt bakterier, 



der har været til stede i knolden før lægning. Med hensyn til de 
sent iagttagne angreb, der oftest har udgjort de talrigste, taler 
sandsynligheden snarest fol', at bakterierne oftest er trængt ind 
i knolden eller den unge plante, efter at knolden er lagt i jorden. 

Ved forsøg i 1950-51 og 1951~52 med opbevaring og kontrol
dyrkning af et stort antal kartofler, der var taget fra sunde plan
tel', og et tilsval'ende antal ha sortbensyge planter var der for 
samme kvalitet af læggekm·tofler ved optællinger midt i august 
en tendens til flest sortbensyge planter efter kartoflerne fra de 
syge moderplanter. En sådan tendens forekom ikke eller kun i 
mindre grad ved optællinger før midten af august, og da der ikke 
er megen sandsynlighed for, at den sene stigning i antallet af 
angreb skyldes bakterier, der er ført med knoldene, har over
førsel af smitstof fra de sortbensyge moderplanter til de lægge
kartofler, der om foråret var uden rådpletter, næppe haft nogen 
videre indflydelse på det antal planter, der blev angrebet af kar
toflens sortbensyge. 

Især under dårlige opbevaringsforhold har knoldene efter de 
syge moderplanter været lidet holdbal'e, og undertiden har disse 
knoldes spireprocent i marken og oftest deres spirehastighed 
været noget ringere end spireprocent og spirehastighed hos 
knoldene efter de sunde moderplanter . Det må antages, at den 
syge moderplante har disponeret for ringere holdbarhed, mindre 
spirehastighed og større modtagelighed for sortbensyge, og det 
synes som om, at dette kan forårsage, at især sidst på vækst
sæsonen bliver planter efter tilsyneladende sunde knolde fra 
sortbensyge moderplanter stærkere angrebne af kartoflens sort
bensyge end planter efter knolde fra sunde moderplanter . 

Den væsentligste årsag til det større angreb efter sortbensyge 
planter synes altså ikke at være en overførelse af smitte fra 
moderplanten til knolden, men snarere en virkning af fysiologisk 
natur, der oftest, samtidig med at den nedsætter modstandsevnen 
overfor sortbensyge, nedsætter spirehastigheden i marken. 

Resultaterne af disse undersøgelser svarer til, at Conroy (1952) 
og Jetne (1955) ikke fandt nogen eller kun fandt en meget lille 
forskel i angrebets styrke mellem planter efter knolde fra syge 
planter og efter knolde fra sunde planter. 

Peihybridge & Murphy (1911) fik et meget stærkt angreb af 
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sortbensyge efter kartofler fra en mark med over 25 pet. syge 
planter. Blandt kartoflerne efter de syge planter var over 94 pet. 
angrebne, medens der i en nærliggende mark ikke var et eneste 
angreb af sortbensyge efter sunde kartofler af sanune sort. Kar
toflerne fra de syge moderplanter, der var taget op sidst i juli, 
var alle små. Inden vinteropbevaring, hvor de holdt sig godt, 
var alle syge knolde sorteret fra, og efte!' endt opbevaring var 
der intet, der tydede på, at knoldene var syge. Pelhybl'idge & 
NIlll'phy slutter af forsøget, at det er bevis for, at sygdommen kan 
overføres med tilsyneladende sunde læggekartot1er. Del luå dog 
formodes, at årsagen til det stærke angreb efter de sortbensyge 
planter lige så vel som en overførsel med læggeknoldene kan 
skyldes, at den syge llloderplante og måske den tidlige optagning 
og dyrkningsforholdene har nedsat knoldenes modstandsevne 
overfor sortbensbakterier. For det er ikke meget sandsynligt, at 
knoldene skulle have holdt sig godt vinLeren over samtidig med, 
at så godt som alle knolde var inficerede med sortbensbakterier, 
der normalt forårsager vådforrådnelse under kartoflernes opbe
varing. I følge Stapps undersøgelser fra 1929 vil sortbensbakterier 
ved temperatur fra ~ 1 o til 1 0 C være i sLand til at nedbryde 
karloffelvæv. Samme forfatter iagttog dog ingen patogen virkning 
ved højere temperaturer, når den relative luftfugtighed var 
under 80. 

Ved kontroldyrkning af kartofler i staten ~ ew York har Blll'k
holder & Smillz (1949) iagttaget, at ()--7 pd. af planterne fra 
nogle prøver kunne være angrebne af sortbensyge, medens plan
terne i de omgivende prøver var helt sunde. De slutter ud fra 
deres iagttagelser, at alt tyder p~t, at angrebet skyldes infektion, 

der er ført med læggekartoflerne. Efter de undersøgelser, der er 
udført ved Studsgaard, er det dog mere sandsynligt, at det er 
forhold U!uler kartoflernes dyrkning, opbevaring eller så ring ved 
transport og lægning, der har været afgørende for forskellen i 
angrebels styrke, forhold, hvis betydning Blll'kholder & Smith 
ikke har lagt vægt på. 

Sål'ing: Forsøg med opbevaring af kartoner, der blev såret 
lige inden den egentlige opbevaring, »beskadigede« kartoner, 
og kartofler, der ikke blev sårede, »ubeskadigede«, viste, at 
planterne efter de »beskadigede« oftere blev angrebne af kar-
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toflens sortbensyge end planterne efter de »ubeskadigede« kar
tofler. Disse resultater fortæller kartoffeladeren, at beskadigelse 
af læggekartofler om efteråret ved optagning, flytning og fyldning 
af kartoffelhus eller -kule ofte vil forøge mulighederne for angreb 
af kartoflens sortbensyge. Under almindelige dyrknings- og opbe
varingsforhold vil en beskadigelse af en del af kartoflerne om 
efteråret oftest forårsage en dårligere opbevaring af andre be
skadigede og af ubeskadigede kartofler, de opbevares sammen 
med, og derved yderligere forøge mulighederne for angreb af 
sortbensyge såvel hos planter efter beskadigede, som hos planter 
efter ubeskadigede kartofler. 

Beskadigelse om foråret ved udtagning af læggekartoflerne fra 
opbevaringshuse eller -kuler forøger ligesom beskadigelsen inden 
opbevaring mulighederne for angreb af sorthensyge. Ved fop 
søgene var der oftest flere sorthensyge planter efter kartofler, 
der var såret ved udtagning fra opbevaringsstedet eller ved 
sortering, end efter uheskadigede knolde, og måske noget af
hængig af opbevaringen og såringcn omtrent ligeså mange eller 
lidt flere angrebne planter end efter knolde, der var såret inden 
ophevaring. 

OpbeuQring: I forhold til læggekartofler, der blev taget op i 
tørvejr, har optagning i regnvejr forringet spireevnen i marken 
og forøget angrebet af sorthensyge. Årsagen hertil er sandsynlig~ 
vis, at læggekartoflerne, der blev taget op i regnvejr, har været 
vanskeligere at ophevare, og at den dårligere opbevaring har for
ringet kvaliteten ikke alene med hensyn til antallet af sunde og 
syge kartofler ved opbevaringsperiodens slutning, men også hos 
tilsyneladende sunde læggekartofler forringet spireevne og mod
standsevne mod kartoflens sortbensyge. 

Efter opbevaring i kule var angrebet af sortbensyge langt 
stærkere efter sunde knolde udtaget efter, at alle kartofler var 
taget op fra kulerne og sorteret, end efter sunde knolde udtaget 
af kulerne, inden de var rørt med greb. Arsagen hertil må i 
forbindelse med en nedsat modstandsevne på grund af kule
opbevaring være en virkning af de sår og stød, kartoflerne har 
fået ved optagning fra kulerne og den efterfølgende sortering. 
En infektion fra jorden eller måske fra andre smittede knolde 
gennem de ved optagning og sortering opståede småsår og fra 
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knoldene videre op gennem stænglerne kan ikke udelukkes. 
~rIen det er næppe i alle tilfælde den egentlige årsag, fordi 
forskellen i angrebet af sortbensyge efter de sunde usorterede 
knolde og de sunde knolde udtaget efter sortering især blev stor 
i den sidste del af vækstperioden. 

Ved kontroldyrkning i marken af kartofler fra opbevarings
huse og -kuler ved forskellige landbrug var angrebet af sortben
syge (tabel 15) mere afhængig af, om kartoflerne havde ligget 
tørt eller fugtigt i opbevaringshuse og kuler, end om kartoflerne 
ved lægning var helt sunde, havde tørre sår eller våde sår. For
ringelsen af spireevne og resistens mod sOlibensyge hos kartof
lerne fra de våde lag kan derfor næppe alene skyldes en kvalitets
forringeise af læggematerialet på grund af sygdomsangreb under 
opbevaringen, men må også skyldes andre ændringer i knolden. 

Resultaterne af disse undersøgelser viser, at det kan være 
vigtigere, at læggekartoflerne er opbevarede tørt, end at de ser 
sunde og ubeskadigede ud ved lægning, og at man bør undgå 
at anvende kartofler fra fugtige partier i huse og kuler til lægge
kartofler. 

Efter god opbevaring har kartoner med våde sår haft en bedre 
spiring og langt færre angreb af sortbensyge end efter dårlig 
opbevaring, og ofte har angrebet af sortbensyge været lige så 
meget eller mere afhængig af god eller dåTlig opbevaring, som 
af sunde læggekaTtofler eller læggekartofler med rådpletteT. 

Ved en sammenligning mellem tabel 15 og 16 synes det, som 
om forspiring har forbedret spireprocenten i marken hos kar
toflerne fra de våde lag og forøget angrebet af sortbensyge hos 
kartoflerne fra de tørre lag. Ved fOl 'spiring vil man, som ved 
forsøgene her, forvente en forbedring af spiringen i marken hos 
dåTligt opbevarede kartofler. Men forsøgene er ikke tilstrækkeligt 
omfattende til at belyse, om forspiring ofte hal' tendens til at 
forøge angTebet af sortbensyge efter tørt opbevarede kartofler. 

Forsøgene med læggekartofler fra sunde og sortbensyge moder
planter synes at vise, at negative virkningeT af sOTtbensyge moder
planter på afkommets modstandsevne mod kartoflens sortben
syge helt eller delvis kan ophæves af god opbevaring. 

Undersøgelserne over opbevaringens indflydelse på angreb af 
kartoflens sortbensyge synes at vise, at antallet af angreb i høj 
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grad afhænger af forhold muier opbevaringen, og at dårlig opbe
varing ofte er en væsentlig årsag til mange og også til sene angreb 
af kartoflens sortbensyge. 

Generelt: Ifølge undersøgelser af andre skulle infektion oftest 
ske gennem sår. Beskadigelser af stænglerne s tynde hud kan 
tænkes fremkaldt ved svampeangreb, ved gnav, først og frem
mest af insektlarver, ved tab af blade ved stængeldeles gnidning 
mod små sten og lignende i .iordoverfladen, samt ved beskadigelse 
med redskaber. 

Om en mindre infektion får lejlighed til at udvikle sig til et 
virkeligt angreb af kartoflens sortbensyge, synes at være af
hængig af, om planten er i stand til at afværge et angreb ved 
dannelse af sårkork eller ved på anden måde at uskadeliggøre 
de bakterier og giftige stoffer, de udskiller eller danner ved deres 
aktivitet. 

Planternes evne til at afværge et angreb Cl' bestemt af arve
lige forhold, de betingelser, hvorunder planterne gror, og hvor
under læggekartoflerne er taget op, behandlet og opbevaret, samt 
af den ernæring læggekartoflerne har fået i dyrkningsåret, hvor 
moderplantens sundhedstilstand kan være en faktor af betydning. 

Forsøgene fortæller kartoffelavleren, at såring såvel om efter
året som om foråret fremmer angreb af kartoflens sortbensyge, 
at alle læggekartofler med rådpletter bør sorteres fra inden kar
toflernes lægning, at kartofler fra fugtige lag i opbevaringshuse 
og kuler ikke bør anvendes til læggekartofler, og at god opbeva
ring af læggekartoflerne i høj grad nedsætter tendensen til angreb 
af kartoflens sortbensyge. 

SUMMARY 

Investigations info the influence of storage on sprollting of pa/aloes 
and atlack of potato black leg 

The influence of storage on sprouting of seed potatoes and attack of black leg 
disease in the field is illustrated by growing samples of potatoes from storage 
experiments and of potatoes at farms and by examination of potato tubers 
and soll samples for presence of potato black leg bacteria, Bacterium caroto
vorum. The examinatioDs of tubers and soil samples were carried out at the 
Plant Patological Department at the Royal Veterinary Agricultural College, 
Copenhagen, the storage experiments at the Experiment Station al Blangsted-
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gaard and Studsgaard, and growing of' potato samples in the Helds at Studs
gaard. The storage experiments were, in most cases, earried out with the variety 
Bintje. 

Samples of soils were collected in the experimental fieids at Studsgaard, where 
potatoes had grown one to five years before the sampling, and in which the 
aUack by black leg had been very varying. Rlack leg bacteria were present in 
the samples from all the Helds in a number great enough for cxpeeting an 
at!ack if conditions for a!tacks ,vere favourable. This also was the ease in fieids 
where no or very weak at!ack by black leg disease were found in previous years. 

Infeetious matter of Bac!erium carotovorum placed below the seed tubers 
in the field did not essentiaIly inerease the number of diseased plants. 

386 tubers of different origin and all of them wilh more than half of thc body 
rotten were examined for presence of Bac!erium carotovorum and Fusarium 
sp. Fusarium was found in all of the tubers, and the black leg bacterium in 
one only. 

Examinations of tubers setting no shoots above ground indicale that these 
tubers in most cases were destroyed by Fusarium sp. and very seldom by black 
leg bacteria. 

Several symptoms of black leg disease are described. The at!aeks usually 
were observed simultaneously over and below the surface of the soil Lut often, 
espedaIly Ly late attacks, \vithout any connection to tlle seed tuber and often 
above the soil surface only. The first attacks generally were observed about 
the middle of June. After that time the number of diseased plants increased 
ralher fast untillate .June, slowly until middle of July and then fast up to maturity 
of the erop. 

vVet scetions of potatoes, eaused by condensed water, often oeeured in storage 
houses without forced ventilation and in damps. In storage houses il often 
oceured as a layer af different depth at the surfaee of the heap. Potatoes from 
these wet scctions were sprouting slowly and heterogeneously and more plants 
were atiacked by hlaek leg disease than aner seed potatocs from dry sections 
in the same house or damp. The difference in sprouting and black leg aftack 
oecured either the eompared sets of tubers were healthy, wounded or they had 
smaIl roften spots. 

Potatoes from black leg diseased plants, compared wHh potatoes from healthy 
plants, often had a great number of roften tubers after storage and, when used 
as seed, a slow and heterogeneous sprouting followed Ly a tendeney to more 
black leg diseased plants, especiaIly in the late part of the growing season. 

Digging potatoes in rainy weather may increase the number of rotten tubers 
during storage, the number of not sprouting tubers and give a tendency to in
creased attack of black leg disease eompared wilh those digged in dry weather. 

Healthy tubers sampled in damps before the potatoes were removed wHh 
forks and sorted sprouted faster and more regularly Ihan healLhytubers sampled 
aftet rcmoving and riddling and the crop after the first had less Llaek leg diseascd 
plants. 

\Vounding before had storage increased the number of rotten tubers, delayed 
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the sprouting and increased tlle numbcr of black leg diseased plants. W ounding 
in the spring arter bad storage in some cases aecelerated the sprouting, in other 
delayed, it but in most cases increased the number of black leg diseased plants. 
Tubers with rotten spofs sprouted least and, in the fieid, the number of black 
leg diseased plants was the greatesl. 

The investigations demonstrate the influcnce of storage conditions on tlle 
sprouting of seed potatoes and the attack of black leg disease in the erop. Bad 
storage, defined as a storage ,yhich promotes the eontent of rotten and wel 
potatoes, may decrease the sl)eed and regularity of sprouting and increase the 
number of black leg diseased plants in the fieid. These results are mainly ob
tained with the variety Bintje but, in some cases other varieties were used and 
the results were in agreement wHh those obtained wilh Bintje. 
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